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Letošní rok je kromě několika voleb také rokem 
mnoha výročí, a to nejen celostátních, jako 
sto let od vyhlášení Československé republiky, 
padesát let od příjezdu okupačních armád do 
Československa nebo pětadvacet let od ustavení 
České republiky, které se samozřejmě dotkly 
i našeho města, ale také výročí místních. Na 
prvním místě je to zcela jistě 740 let od první 
zmínky o osadě Česká Třebová v listu opata 
litomyšlského kláštera Oldřicha olomouckému 
biskupovi Brunovi...

Ale naše město si může připomenout i některá 
další výročí! Například před 225 lety shořel celý 
původní kostel sv. Jakuba Většího, před 170 lety 
byl zvolen první starosta města, lékař a velice 
vzdělaný člověk František Rybička, před 145 lety 
byl založen Sbor dobrovolných hasičů a před 
130 lety Muzejní spolek a Okrašlovací spolek. A 
tak bychom mohli pokračovat například osm-
desáti lety od otevření koupaliště v Křivolíku 
či třiceti lety od návštěvy spisovatele Jaroslava 
Foglara. Letos se také po dvacáté uskuteční Tý-
den sportu, Bennewitzův festival a ve dvacátém 
vydání vychází ročenka. 

Když jsem někdy před prázdninami roku 1998 
přišel za tehdejším starostou města panem Jiřím 
Páskem s nápadem vydání jakéhosi informač-
ního bulletinu, který by lidem ve městě sloužil 
po celý rok (ten prvotní záblesk nápadu mi 
„nakukal“ jeden známý, který mi říkal, že dělám 
noviny (tehdy jsem vydával Českotřebovské 
noviny - byly jiné než ty současné obsahem i 
formou, třeba byly černobílé a vycházely jednou 
za 14 dní) a mám vydavatelství, tak ať něco 
vymyslím, za pár dní mně bleskl hlavou záchvěv 

obsahu, poté se už rodila celá koncepce (stejně, 
jako jsem vymýšlel hry pro děti i mládež na 
letní tábory a stejně, jako se to stává každému, 
komu se poštěstí v životě něco vymyslet. To je 
neopakovatelvý pocit...), netušil jsem tehdy, že 
se ročenka dočká svého dvacátého vydání...

Ale letošní rok nejsou pouze výročí a volby, je 
to také jako každý rok normální život, pracovní, 
rodinný, každý podle svých povinností, svého 
přání nebo podle svého zájmu, a je to také naše 
město. Přejme si, aby fungovalo třeba tak, jak 
o městě píše brazilský spisovatel Paulo Coelho: 
„Celé město se může přestěhovat, ale studna ne. 
Milenci se potkají, uhasí žízeň, založí rodinu a 
vychovají děti tam, kde je studna. Ale když se 
jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s 
ním. A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve 
studni, tam zůstane také.“

A ještě jsem si vzpomněl na pár řádků českého 
básníka Václava Hraběte, kterého mám rád a 
který o městě napsal tyto verše:  
Potichu si zpívám  
do rytmu deště náhodná slova 
o zmoklém městě 
Jdu Nevím vůbec kam 
a s každou kapkou zas znova začínám“

A tak si možná naše město a lidé v něm přejí 
prožít si ten rok našeho letošního trochu kulaté-
ho výročí „u své studny“ nebo „s každou kapkou 
znovu začínat“. A přání? Například ať si v 
komunálních volbách zvolíme dobře... A ať jvy-
chází ročenka bez větších chyb ještě další léta!

Karel Kubišta, 14. ledna 2018

ÚVODNÍ SLOVO - 20 LET ROČENKY

Vážení spoluobčané, majitelé Ročenky Českotřebovsko 2018!
Pokud někteří Vaši příbuzní, známí, sousedé, kamarádi nebo vůbec kdokoliv, koho potkáte, 
ročenku nemají, mají možnost si ji vyzvednout v Informačním centru v budově Městského 
úřadu v České Třebové na Starém náměstí v otevírací době centra a na Parníku a Lhotce v 

pobočce městské knihovny Česká Třebová v Ústecké ulici!
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740 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O MĚSTĚ ČESKÁ TŘEBOVÁ

NA ÚSVITU DĚJIN
Osídlování okolí dnešní České Třebové sou-

visí s činností litomyšlského premonstrátského 
kláštera, který od 12. století zalidňoval své 
dosud velmi řídce obydlené statky, ležící v zales-
něném pohraničním kraji. Po důležité spojnici 
Čech, Moravy a Uher, takzvané Trstenické stez-
ce, přicházeli do zdejšího kraje noví osadníci, 
povolaní premonstráty z nitra Čech.

První zmínka o jménu Třebová se dochovala 
v listině datované rokem 1167. Text této listiny 
uvádí jako svého vydavatele českého krále 
Vladislava I., který přijímá premonstrátskou ka-
nonii v Litomyšli do své ochrany a potvrzuje její 
statky a práva. Samotné privilegium však bylo 
zhotoveno až někdy před rokem 1200 a jedná 
se o dobové falzum, které mělo klášteru pojistit 
jeho majetek. Text listiny byl pravděpodobně 
vypracován podle starších, do dnešní doby 
nedochovaných písemností a odráží zřejmě 
dobový stav majetku premonstrátů na konci 12. 
století. Ve výčtu majetku kláštera se poprvé ob-
jevuje jméno Třebová. Tehdy označovalo pouze 
řeku, dnešní Třebovku, která tvořila hranici 
klášterního jmění.

Jméno Třebová pochází ze staročeského 
slovesa tříbiti - tj. mýtit (les). Pravděpodobně 
již v této době, na přelomu 12. a 13. století, byl 
les podél toku řeky kácen a prosvětlován pro 
potřebu nějaké stezky. Ta se tak stala jakousi 
páteří, po níž přicházeli do dosud neobydlené 
zalesněné krajiny první lidé, kteří se zde později 
začali usazovat.

Tím, kdo osídlování zdejšího kraje řídil, 
byli páni z jihomoravské větve rodu Kouniců. 
Pravděpodobně po roce 1249, kdy se Vilém 
z Drnholce na žádost Přemyslovu vzdal svého 
majetku Mikulova ve prospěch Lichtenštejnů, 
mu král železný a zlatý předává celé území 
pozdějšího Lanšperska a Lanškrounska. Vilém 
a později jeho dva synové Heřman a Oldřich 
povolali do dosud téměř neobydleného kraje 
většinou německé kolonisty.

Někdy v průběhu padesátých a šedesátých let 
třináctého století proběhlo pod dohledem těch-
to šlechticů osídlení celého okolí. Vysazeny byly 
jednotlivé vesnice, nejdůležitější město regionu 
Lanškroun, vystavěn hrad Lanšperk a prav-Zakládání osady (heidelberský rukopis)

V listu o první zmínce je Třebová zmiňována pod názvem Cribonia a někteří historikové 
a badatelé (od některých jiných historiků a badatelů) se domnívají, že se jedná o Třebo-
vou Moravskou (ti druzí si to naopak nemyslí). Město (tedy spíše osada v okolí rotundy) 
vznikla asi dříve, zřejmě někdy v první polovině 13. století. To jsou dohady! Odpověď 
by na ně dal asi pouze nějaký unikátní nález nové listiny nebo důkladný archeologický 
výzkum v okolí kostelíčka, který nebyl nikdy proveden... Ale kdo ví, jak to všechno je?

Listina krále Vladislava I. pro litomyšlský 
klášter (dobové falzum, 1167)
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Rotunda sv. Kateřiny (foto 2001)

děpodobně vedle starší osady s domácím 
obyvatelstvem bylo založeno Ústí, které 
snad právě Vilémovi vděčí za „módnější“ 
název Wilhelmswert - Vilémův ostroh. 
Podobně, na „zeleném drnu“, vznikla na 
levém břehu Třebovky i dnešní Česká Tře-
bová. Ta zřejmě převzala název starší osady 
na protějším břehu, rozkládající se kolem 
rotundy svaté Kateřiny.

Rotunda svaté Kateřiny je dodnes málo-
mluvným svědkem počátků našeho města. 
Podle posledních názorů historiků umění 
vznikla tato původně románská stavba 
někdy v průběhu první poloviny třináctého 
století, ještě před začátkem velké koloni-
zace zdejšího kraje a byla snad postavena 
jako kaple šlechtického dvorce. Kdo by 
však měl být majitelem tohoto sídla a 
měl-li podíl na pozdějším osídlování okolí 
zůstává stále velkým otazníkem.

Někdy v průběhu šedesátých let 13. sto-
letí předali bratři Oldřich a Heřman z Drn-
holce zalidněný a osídlený kraj zpět do 
královských rukou. Oba byli pravděpodob-
ně za tento svůj podnik králem odměněni. 
Heřman, kterého někteří historici ztotož-
ňují s Heřmanem z Rychnova, zmiňova-
ným v pramenech mezi lety 1258-1267, 
získal pravděpodobně od krále nedaleké 
Rychnovsko. Oldřichovi Přemysl Otakar 
II. udělil úřad královského purkrabí ve 
Znojmě, kde je uváděn poprvé roku 1268. 
Později dokonce zastával úřad kapitána 
rakouských zemí Štýrska a Korutan až do 
své smrti v poli roku 1274.

První písemná zmínka o městě, od níž 
by v současnosti mělo uplynout sedm 
set dvacet let, pochází ze „zlých let“ po 
smrti krále Přemysla Otakara II. Čechy a 
královnu vdovu Kunhutu vzal po bitvě na 
Moravském poli pod svou ochranu syno-
vec Přemysla Otakara II. Ota Braniborský, 
konkurovat mu však hodlal po roztržce s 
Kunhutou jiný uchazeč o správu králov-
ství, další bratranec Václava II. Piastovec 

Jindřich IV. Vratislavský. Jejich spory, 
které hrozily přerůst v ozbrojené střet-
nutí, urovnal až Rudolf Habsburský. Ten 
uspokojil nároky Jindřicha Vratislavského 
Kladskem, Čechy svěřil do správy Otovi a 
Moravy se zmocnil na pět let sám. Ponurá 
léta Braniborů v Čechách a všeobecnou 
anarchii, jíž mnozí šlechtici využili pro své 
obohacení na úkor slabších, završil v roce 
1281 hladomor.

Někdy v této době, zhruba mezi lety 
1278 a 1281 se obrátil Oldřich, opat 
litomyšlského kláštera, na olomouckého 
biskupa Bruna ze Šaumburku se stížností 
na jistého pana Ctibora. Ten prý v době 
bezvládí plenil svými loupežnými nájezdy 
spolu s Rakušany Litomyšl a další místa 
na náležející klášteru. Opat Oldřich ve 
stížném listu píše i o nočním nájezdu lidí 
pana Ctibora na „naše ubohé poddané 
v Třebové“ kde prý loupili a vraždili a prosí 
zároveň biskupa o pomoc proti tomuto 
násilí. I když není úplně jisté, můžeme-li 
tuto zmínku vztáhnout k České Třebové 
a nikoliv k jejímu moravskému protějšku, 
shoduje se dosud většina názorů na tom, že 
šlo zřejmě o Českou Třebovou.
VZNIK MĚSTA

Jak vlastně vypadalo město v době krátce 
po svém vzniku? Česká Třebová byla zalo-
žena na „zeleném drnu“, na levém břehu 
Třebovky, naproti kostelíku sv. Kateřiny. 
Založili ji němečtí kolonisté, kteří si pro 
vybudování nové osady vybrali nevysoký 
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ostroh mezi řekou a dvěma do ní vtéka-
jícími potoky. Na tomto místě takzvaný 
lokátor - prostředník mezi šlechtickými 
kolonizátory a vlastními osadníky, vyměřil 
a rozvrhl půdorys sídla. Půdorys České 
Třebové patří podle urbanistů k nejvýraz-
nějším příkladům takzvaného slezského 
schématu města - schématu používaném 
často při zakládání měst ve Slezsku. Jeho 
dominantou jsou dvě souběžné ulice, mezi 
nimiž je vyměřeno náměstí a místo za 
středním blokem domů náleží kostelu.

Tak tomu je i v našem městě. Dvě ulice - 
Hýblova-Moravská a Klácelova-Chorinova 
protínají ostrožnu, uprostřed níž se nachází 
zhruba čtvercové Staré náměstí o rozloze 
asi 0,53 hektaru. Rozloha náměstí bezpro-
středně souvisela s významem přikláda-
ným novému sídlišti. Zhruba půlhektarové 
třebovské náměstí či nepatrně menší ús-
tecké se zdaleka nemohou rovnat rozlohou 
asi dvojnásobnému náměstí v Lanškrouně, 
úměrnému úloze, kterou od počátku sehrá-
val dějinách v našeho kraje.

Kostel zasvěcený Panně Marii a svatému 
Mikuláši byl vybudován za řadou domů na 
severozápadní straně náměstí. Na dlouhou 
dobu byl zřejmě jedinou stavbou, k jejíž 
stavbě byl ve vetší míře použit kámen.

První domy na náměstí a v ulicích k 
němu vedoucích byly pravděpodobně zčás-
ti zahloubené do země a k jejich vystavění 
posloužil materiál nejdostupnější-dřevo. 
Teprve v pozdějších desítiletích byly asi 
budovány roubené chalupy s kamennými 
podezdívkami a tzv. černými kuchyněmi, 
jedinými zděnými místnostmi v domě. 
Černé kuchyně sloužily k přípravě jídla 
nad otevřeným ohněm a z důvodů požární 
prevence musely být zděné. Saze a dehet 
z ohniště pak daly jejich zdem charakteris-
tickou černou barvu.

Město bylo asi už od počátku obehnáno 
obranným valem a dřevěnou palisádou, 
které měly nezvaným hostům znesnadnit 
přístup do vnitřního města. V průběhu ně-
kolika desítiletí nahradila kolovou palisádu 
nevysoká kamenná zídka a brány, zavírané 
na noc závorou. Na severu uzavírala město 
dolní brána, nazývaná také farní. Stála totiž 
nadaleko fary, poblíž domu čp. 85 (ověřit!!) 
někde na dnešní křižovatce ulic Podbran-
ské a Klácelovy. Zbourána byla až v roce 
1812. Z jihu, respektive z jihovýchodu se 
vcházelo do města horní branou, která 
stála bezprostředně za kapličkou P. Marie 
Pomocné na křižovatce Riegrovy, Morav-
ské a Chorinovy ulice. Horní brána byla 
stržena až roku 1840.

První zmínky o „městské zdi“ máme 
až ze začátku 15. století, četnější ze století 
následujících. V pravém slova smyslu však 
Česká Třebová nebyla hrazeným městem.

Osadník platí pánovi dávky (heid. rukopis

Pečeť Oldřicha z Drnholce
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Ženci (Velislavova bible, kolem 1340)

LITOMYŠLSKÝ KLÁŠTER
Jakýmsi předchůdcem litomyšlského 

premonstrátského kláštera bylo obydlí 
náležející pravděpodobně opatovickým be-
nediktinům, které zřídili u kostela P. Marie, 
založeného na konci 11. století knížetem 
Břetislavem II. Asi roku 1141 (upřesnit!) 
zde olomoucký biskup Jindřich Zdík se 
souhlasem knížete Vladislava II. založil 
premonstrátský klášter. Tento vzdělaný a 
zcestovalý diplomat na papežském a císař-
ském dvoře se s premonstrátským řádem 
seznámil roku 1120 a stal se jeho členem. 
Zdíkovou zásluhou byla také tato řehole 
uvedena do Čech. Samotný motiv založe-
ní premonstrátského kláštera v Litomyšli 
nepostrádá zajímavosti. Právě v Litomyšli 
se Jindřich Zdík zotavoval po dramatic-
kém útěku před útokem ze strany jeho 
protivníků - moravských knížat Konráda a 
Vratislavem. Jejich lidé jej jednoho zimní-
ho podvečera roku 1145 přepadli v táboře 
nedaleko moravských hranic. Biskupo-
vi Zdíkovi se podařilo stěží vyváznout 
útěkem do lesa, kde se v mrazu skrýval až 
do noci. Zachránil jej až jeden z podda-
ných, který ho, podle vyprávění kronikáře 
Vincentia, převlečeného do selských šatů 
převezl přes hranice do nedaleké Litomyš-
le. Zde se Jindřich Zdík vyléčil z nachlazení 
a snad tento pobyt ve městě byl podnětem, 
pro uvedení premonstrátského řádu do 
Litomyšle. (Útěk Zdíka do Litomyšle ČD 
I/2, str. 794 n.)

AŽ NA HRANICE ČECH
Na jednu zajímavou pasáž ve vymezení 

klášterního majetku ve Vladislavově listině 
upozornil historik J.V.Šimák. V jedné 
části privilegia v níž se poprvé objevuje 
jméno Třebová, které tehdy označova-
lo řeku - dnešní Třebovku, se praví, že 
panovník daroval klášteru les od potoka 
Sloupnice až k řece Třebové a odtud dál až 
na hranice Čech. Právě slova „a odtud dál 
až na hranice Čech“, se zdála být Šimákovi 
nápadná, neboť podle jedné z interpretací 
by prý premonstrátům umožňovala činit si 
nárok na rozsáhlé území pozdějšího Lanš-
krounska. Výkladů této pasáže, či přesněji 
území na které by ji bylo možno vztáhnout, 
existuje několik. Šlo o nepřesnou formula-
ci, záměrný podvod, či pootevřená zadní 
vrátka? Podobným způsobem - vsunutím 
tří slov do pravé listiny - si totiž nedlouho 
později přivlastnil břevnovský klášter vedle 
darovaného Policka ještě také celé Brou-
movsko.
ZEŤ KRÁLůV

Oldřich z Drnholce se zřejmě těšil 
zvláštní Přízni Přemysla Otakara II. Poté 
co spolu s bratrem dokončili kolonizaci 
Lanšperska a Lanškrounska, získal úřad 
královského purkrabího ve Znojmě, 
nedlouho poté povýšil dokonce do úřadu 
kapitána Štýrska a Korutan, získaných krá-
lem železným a zlatým k českým zemím. 

Kamenné přesleny nalezené v okolí měs-
ta Č. Třebová (Měst. muzeum)



40

Služba v královských službách však Oldřicha 
nakonec stála život. Padl roku 1274 v jedné 
ze šarvátek s Uhry. Dobový kronikář Jindřich 
Heimburský dokonce označil Oldřicha jako 
„gener regis“ - zetě králova. Ačkoliv to nebylo 
možné, jednoduše už proto, že žádná z man-
želských dcer Přemyslových nebyla ve věku 
na vdávání, lze slova dobového kronikáře 
vyložit snad jako výraz zvláštní přízně krále 
k Oldřichovi. Možná nám však nějaká Pře-
myslova nemanželská dcera zůstala utajena.
PRVNÍ ZMÍNKA

První písemná zmínka o České Třebové 
se nedochovala v originálním pramenu. List 
opata Oldřicha známe pouze z opisu. Ten 
je dochován v rukopisu, uloženém dnes ve 
vatikánské knihovně pod signaturou Codex 
Ottobonianus 2115. Rukopis je formulářo-
vou sbírkou písemností, která vznikla někdy 
kolem roku 1300 ve Vídni. Tento formulář 
obsahuje opisy částí autentických písem-
ností mimo jiné i z kanceláře olomouckého 
biskupa Bruna ze Šaumburku. A právě 

mezi nimi se nachází zmiňovaný list opata 
litomyšlského kláštera olomouckému bis-
kupovi Brunovi. Není datován, ale zařadit 
jej můžeme mezi rok 1278, kdy je poprvé 
zmiňován opat Oldřich a začátek roku 1281, 
kdy umírá biskup Bruno. V zápisu se jméno 
Třebová (latinsky Tribovia) objevuje ve 
tvaru Cribonia, neboť při opisování zaměnil 
písař velmi podobná písmena „T“ za „C“ a 
„v“ za „a“.

Nedávno publikoval historik Franti-
šek Musil zajímavý názor, že v listu jde o 
Moravskou Třebovou, ale prozatím se tato 
možnost jeví méně pravděpodobná. Ozna-
čení Tribovia bylo používáno od vzniku 
města i pro Moravskou Třebovou, ale právě 
v této době - roku 1280 - se u ní poprvé ob-
jevil přívlastek Moravská Třebová (Tribovia 
Moraviensis), na odlišení od Třebové na 
české straně hranice. Ta je poprvé uvedena 
s přívlastkem Česká (Tribovia Bohemicalis) 
až v roce 1304. Přesto zůstávají kolem první 
zmínky o České Třebové nezodpovězené 
otazníky. Pochybnosti vzbuzuje formulace 
opata Oldřicha, podle níž by Česká Třebová 
v době sepsání listu náležela litomyšlskému 
klášteru. Všeobecně se totiž předpokládá, že 
v této době patřila ke královskému majetku.

Zpracoval Karel Kubišta
Použito materiálů:

Kolektiv: Toulky minulostí Českotřebovska, 
1.díl (2000)

(Původní text této části napsal Štěpán Gillar)

Nejstarší městská listina fojta Lipolda  
z roku 1335 (SOKa Ústí nad Orlicí)

Text listu litomyšlského opata olomouc-
kému biskupiv s první zmínkou o městě 

jménem Třebová (Vatikánský archiv)
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ROK 2017 JEDNOU VĚTOU…
LEDEN
1.-14. V České Třebové, stejně jako po celé 
republice, proběhla Tříkrálová sbírka. Zakon-
čena byla 14. ledna koncertem v kostele sv. 
Jakuba. V České Třebové koledníci vybrali s 37 
pokladničkami 215 500 Kč. Tříkrálová sbírka je 
největší dobrovolnickou sbírkou u nás. 
5. Florbalový klub Orlicko-Třebovsko se zúčast-
nil největšího florbalového turnaje mládeže na 
světě Gothia cup, který se koná ve Švédsku. 
14. V devět hodin večer spadla při florbalovém 
utkání střecha nově otevřené sportovní haly na 
Skalce. Všichni přítomní vyvázli bez větších 
zranění.
20.-22. Na Kozlovském kopci se konal 23. roč-
ník zimního táboření.
21.-22. Oddíl Judo Česká Třebová uspořádal 6. 
ročník mezinárodního turnaje pro mládež. Tur-
naje se zúčastnilo 492 judistů ze čtyř zemí (ČR, 
Polsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina).
23. V orlickoústeckém Kulturním domě byla 
vyhlášena anketa o nejlepšího sportovce okresu 
Ústí nad Orlicí. První místo získal kickboxer 
Martin Viktorín, druhé místo si odnesl běžec 
Robert Krupička a třetí cyklistka Monika Simo-
nová z České Třebové. 
26. V Malém sále se konala přednáška Věry 
Sosnarové, poslední žijící pamětnice sovětských 
internačních pracovních táborů (známějších 
jako gulagy). 
28. Lyžařský vlek Peklák oslavil desáté výročí od 
zahájení plného provozu.
28. V sále na Horách se konal už pošesté volej-
balový ples.

ÚNOR
1. V Malé scéně se odehrál koncert učitelů Zá-
kladní umělecké školy v České Třebové.
7. V Kulturním centru proběhla výstava 
fotografií Zdeňka Brejchy s názvem Projekt 
Primona.
9. V ekocentru Podorlicko se konala přednáška 
Radky a Radima Urbánkových „Dánsko jeho 
všednost a překvapivost“.
10. Gymnázium Česká Třebová se zúčastni-
lo okresního kola Festivalu vědy a techniky 
v Lanškrouně. Do krajského kola postoupilo 
šest z devíti projektů.
11. Stejně jako každý rok 3. chlapecký oddíl 
střediska Javor Česká Třebová uspořádal zimní 
skautské hlídkové závody Memoriál Břeti 
Hampla. Letošního 26. ročníku se zúčastnilo 32 
hlídek z České Třebové, Dolní Dobrouče, Choc-
ně, Lanškrouna, Žamberka a Sezemic.
11. Ve Svinné se odehrál 13. ročník turnaje 
v mariáši.
13. U zdi starého hřbitova kostelíčka sv. Kate-
řiny byla pokácena túje, která zakrývala výhled 
na rotundu.

Velká cena juda Zbraně - muzeum Poutníci na Tour Praha-Brno-Ostrava

Propadlá střecha sportovní haly
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14. Žáci ZŠ Habrmanova reprezentovali školu 
na okresním kole olympiády v anglickém jazyce. 
Filip Štusák zde obsadil 1. místo v kategorii 6.-7. 
tříd.
16.-19. Česká Třebová se představila na Stře-
doevropském trhu cestovního ruchu Holiday 
World 2017, největší prezentaci měst a regionů 
v České republice. 
20. Ve Skriareálu Peklák se konal závod v obřím 
slalomu, kterého se zúčastnilo 38 závodníků.
23. V budově gymnázia se konala valná hroma-
da Spolku Gymnázia.
28. Již po devatenácté vyhlásilo město Česká 
Třebová nejlepší sportovce. Mezi oceněnými 
byli Justýna Bouchalová, Denis Hýbl, Nela Hýb-
lová, Karolína Hyláková, Michaela Stránská, 
Veronika Tomšová, Petra Vážková, Patrik Vebr, 
Vojtěch Vondra, Alan Brusenbauch, Zdeňka 
Hicklová, Jana Jiroušková, Monika Simonová, 
Adéla Stránská, oddíl hokejbalu Lokomotiva 
Česká Třebová (ženy i muži) a oddíl volejbalu 
Sokol II Česká Třebová (mládež).
BŘEZEN
1. Středisko Naděje Česká Třebová slavilo 
dvacáté výročí.
2. ZO ČSOP Podorlicko uspořádalo výroční 
schůzi.
12. Poslední den roku 2017, kdy byl v provozu 
Peklák.
17. Ve Velkém sále Kulturního centra se usku-
tečnilo setkání s horolezcem Radkem Jarošem, 
který jako první Čech zdolal bez použití kyslíku 
všech čtrnáct světových osmitisícovek.
21. Městská knihovna oslavila první narozeniny 
veřejné komunitní knihovny na českotřebov-
ském nádraží.

22. V Národním domě se konala výroční schůze 
Svazu důchodců.
25. V Národním domě ukončil plesovou sezónu 
„Jarní ples“.
28. Českou Třebovou navštívily členky Univer-
zity třetího věku z Olawy.
28. V MŠ Vinohrady se konal program pro 
rodiče a děti s názvem „České Velikonoce“.
DUBEN
1. Skupina Poutníci absolvovala třetí a poslední 
koncert ze svého jarního turné, na kterém vybí-
rali peníze pro těžce popáleného Lukáše.
5. Tým českotřebovského gymnázia vyhrál 
krajské kolo dějepisné soutěže gymnázií v Par-
dubicích.
6. ČSOP Podorlicko se opět zúčastnilo celore-
publikové akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“, 
dobrovolníci uklízeli okolí Semanínské ulice.
8. Akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“ pokra-
čovala sobotním úklidem nazvaným „Ukliďme 
okolí Třebovky“.
8. Kuželkáři z klubu Lokomotiva Česká Třebová 
zvítězili v I. kuželkářské lize mužů a budou tak 
v sezóně 2017/2018 startovat v mezinárodní 
soutěži Česko-slovenská interliga.
8. Městská policie oslavila v obřadní síni měst-
ské radnice 25 let od svého založení. Strážníci se 
zde setkali s vedením města Česká Třebová.
11. V budově ZŠ Nádrážní se konal velikonoční 
trh, jeho součástí byla dokonce i kavárna.
19. Uplynulo 16 let od prvního setkání Minera-
logického klubu v České Třebové, který založili 
Milan Michalski a Jan Peringer.
19. Ve velkém sále se odehrál zahajovací 
koncert festivalu Bennewitz 2017. Všechny pří-
tomné přivítali Starosta Jaroslav Zedník, ředitel 

MC Rosa - Vynášení Morany Čtení z Bible Čtyřlístek - nová loutková pohádka
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Kulturního centra Josef Kopecký a dramaturg 
festivalu Jaroslav Svěcený.
20. Festival Bennewitz 2017 pokračoval kon-
certem „Hudba a slovo v proměnách staletí“ v 
Malé scéně.
21. Českotřebovská ZUŠ uspořádala koncert 
žáku v Domě s pečovatelskou službou.
26. Oblastní spolek Červeného kříže oslavil 
desáté výročí zahájení seniordopravy.
28. Gymnázium Česká Třebová uspořádalo 
v dopoledních hodinách majálesový průvod na 
téma superhrdinové a odpoledne majálesové 
hry.
28. Komorní orchestr Jaroslava Kociana oslavil 
na koncertu, který se konal v rámci 19. ročníku 
Benewitzova festivalu, padesát let činnosti.
KVĚTEN
5. V obřadní síni českotřebovské radnice byl 
slavnostně zakončen první ročník Univerzity 
třetího věku.
10. Skauti z České Třebové se zúčastnili 21. roč-
níku celorepublikové sbírky „Český den proti 
rakovině“, podařilo se jim vybrat 34 351 Kč.
11.-14. Studentky Gymnázia Česká Třebová se 
zúčastnily setkání Globe Games v Moravských 
Budějovicích.
11. V městském parku Javorka se odehrály 
oslavy Dne Země.
12. V Kulturním centru se konalo předává-
ní Cen města Česká Třebová Kohout za rok 
2016. Ocenění získali: Renata Eisenwortová 
za trénování oddílu plavání TJ Lokomotiva 
Česká Třebová, předsedkyně Klubu českých 
turistů Iveta Trčková za propagaci turistiky a 
řízení KČT, Zdeněk Vrba za celoživotní práci 
pro českotřebovský fotbal, Vlasta Kreuzová za 

zásluhy o rozvoj českotřebovského amatérského 
divadla, manželé Vojtěch a Milada Soukupovi 
za dlouholetou práci a fotografickou dokumen-
taci tanečního oboru ZUŠ Česká Třebová, hu-
dební skupina Poutníci za dlouholetou činnost 
amatérské skupiny a propagaci města ve finále 
soutěže Talent Country Radia. Starosta města 
předal také dvě Ceny starosty města, které 
získali bývalý ředitel ZŠ Habrmanova Zbyněk 
Slavík in memoriam a rozhodčí Jiří Němec.
26. Českotřebovská policie už podvanácté 
uspořádala fotbalový turnaj městských policií 
„O cenu Kohouta“. Vyhrála MěP Ústí nad Orlicí, 
MěP Česká Třebová skončila na druhém místě.
27.-28. V areálu TJ. Sokol Česká Třebová 
na Skále se konal dvoudenní mezinárodní 
volejbalový turnaj juniorek Velká cena Sokola 
Geodézie Česká Třebová. Českotřebovský tým 
se umístil na 7. místě.
29.5. – 2.6. MŠ Habrmanova slavila Den dětí 
v rámci akce nazvané Týden dětské radosti. 
Děti se během něj seznámily s dravci, navštívily 
sférické kino nebo městskou policii. 

Problém s parkováním? Jaroslav Svěcený Cenu města přebírá Vlasta Kreuzová

50 let KOJK
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ČERVEN
2. V obřadní síni českotřebovské radnice byla 
předána maturitní vysvědčení studentům Gym-
názia Česká Třebová. Nejlepší z nich získali 
navíc věcné odměny.
7. Byla dokončena obnova studánky v přírodní 
rezervaci Psí kuchyně.
7. V Kulturním centru se odehrál první závě-
rečný koncert nejúspěšnějších žáků hudebního 
oboru ZUŠ. V programu bylo 13 sólových 
koncertních vystoupení.
9. V rámci celorepublikové akce Noc kostelů 
byla v České Třebové otevřena pro veřejnost 
rotunda sv. Kateřiny. 
11. Městská knihovna uspořádala v parku Javor-
ka jubilejní desátý ročník festivalu Českotřebov-
ský kohoutek.
13. V Kulturním centru se odehrál druhý závě-
rečný koncert, který byl vyvrcholením školní 
práce; mimo sólistů zde vystoupily také školní 
soubory.
13. Českotřebovská pobočka knihkupectví 
Paseka oslavila pětadvacáté narozeniny.

14. Osadní výbor Svinná uspořádal dětský den.
17. Na sjezdovce Peklák se konal veřejný závod 
v běhu do vrchu.
19. Závodem škol v běhu do vrchu na sjezdovce 
Peklák byl zahájen Týden sportu.
22. V lese u Přívratu se konal Den otevřených 
vrátek v nově otevřené lesní školce.
28.6. – 1.7. V ekocentru Podorlicko se konala 
výstava sukulentů, kaktusů a také bylin.
ČERVENEC
4. V hostinci U Satiřů v Kozlově se konala ver-
nisáž výstavy Jak bývalo v Kozlově. Výstava byla 
k vidění až do srpna.
8. Ve Svinné proběhl jubilejní desátý ročník 
festivalu Výtvarná Svinná. Návštěvníci se mohli 
poslechnout hudbu, zhlédnout divadlo nebo si 
zakoupit keramiku.
19.-23. V osadě Křivolík se konala už druhá 
Letní škola, kterou pořádalo sdružení Bacrie.
22. V areálu gymnázia se uskutečnil jubilejní 
dvacátý ročník Partners Streetball Cupu – Me-
moriálu Mistra Jana Husa.
22. V areálu fotbalového hřiště pod Jelenicí se 
opět konal Jazzrockfest Česká Třebová. Tento-
krát zde vystoupila Jana Koubková, skupina Ci-
tizen 37, David Kraus s kapelou, J.A.R. s Danem 
Bártou, Special Providence a The Daniel’s.
SRPEN
1.-6. Na Podhorce se konal první ročník vý-
cvikového tábora pro psy, který se zaměřoval 
zejména na dogdancing a agility. 
25. Českotřebovští Kohouti zahájili přípravu na 
novou sezónu.
26. V městském parku Javorka se konal piknik, 
který uspořádalo českotřebovské Kulturní 
centrum ve spolupráci s Městským muzeem, 

Časosvět - noční šifrovací hra Muzejní noc v Kozlově Výstava „Jak bývalo v Kozlově“

Ladislav Šich - keramik, hudebník, fotograf
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DDM Kamarád, Rodinným centrem Rosa, ZŠ 
Na Rovině a DS Hýbl.
ZÁŘÍ
4. Gymnázium přivítalo padesát šest nových 
žáků na imatrikulaci v malém sále Kulturního 
centra.
7. V opravované sportovní hale na Skalce byly 
instalované první nové střešní vazníky.
9. V městském krematoriu se konal Den otevře-
ných dveří.
9. V areálu sjezdovky Peklák proběhl závod 
bikerů s názvem Pekelný downhill Peklák. Ve 
třech kategoriích zde soutěžilo 41 závodníků.
13. V Malé scéně se odehrál zahajovací koncert 
56. sezóny Kruhu přátel hudby.
21. Českotřebovské muzeum otevřelo výstavu 
týkající se letectví v našem regionu. Spolupořa-
datelem bylo Muzeum Československé branné 
moci 1918-1945.
22.-24. Na Starém náměstí se konalo Česko-
třebovské vinobraní. Vystoupili zde například 
Stopangin, Walda gang, Olga Lounová nebo 
Petra Černocká.
23. Koncert barokní hudby v rotundě sv. Kateři-
ny zahájil projekt Česká Třebová barokní.
23. Jednota Orla Česká Třebová uspořádala 
běžecké závody na Horách – dvacátý ročník 
Memoriálu bratra Františka Jindry a devatenác-
tý ročník Krosu po lyžařských tratích.
29. Nová budova městského muzea oslavila 
pětileté výročí.
30. Ředitel Kulturního centra Josef Kopecký 
společně s Milošem Kolovratníkem a varha-
níkem Janem Lorencem zahájil Mezinárodní 
varhanní koncert Zdeňka Pololáníka.

ŘÍJEN
2.-8. Městská knihovna Česká Třebová se zú-
častnila celorepublikové akce Týden knihoven.
5. Českou Třebovou navštívil předseda KDU-
-ČSL Pavel Bělobrádek.
6. Staveniště pro novou tříkurtovou krytou 
tenisovou halu v Husově ulici bylo předáno 
dodavateli.
6. V městské knihovně proběhlo v rámci Týdne 
knihoven autorské čtení knihy Blanky Kostřico-
vé Kronika, která vyšla v roce 2012.
12. Město Česká Třebová předalo zrekonstru-
ovanou budovu školky U Koupaliště. Rekon-
strukce probíhala od 1. června do 29. září.
14. V Národním domě se konal již třetí ročník 
Benefičního notování, které uspořádal spolek 
Za jeden provaz. Výtěžek koncertu byl věnován 
na podporu 9. ročníku Podzimního benefičního 
koncertu.
18. Českotřebovský sbor Bendl zahájil novou 
koncertní sezónu vystoupením ve vysokomýt-
ském chrámu sv. Vavřince.
LISTOPAD
3. Student českotřebovského gymnázia Vojtěch 
John zvítězil v krajském kole logické olympiády.

Jan Kovář jmenován hejtmanem ředitelem VDA Výstava kaktusů, J.iří Grund Výstava „Až do nebes“

Pekelný downhill na Pekláku
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4. V Národním domě se konal devátý ročník 
Podzimního benefičního plesu, který každý rok 
pořádá spolek Za jeden provaz. Výtěžek plesu 
byl věnován Týdennímu stacionáři v České 
Třebové.
10. U památníku obětem druhé světové války 
v Habrmanově ulici se konal pietní akt za účasti 
zástupců Čs. armády, skautů a dechové hudby 
Řetůvanka.
11. Na svatomartinskou sobotu se v Kozlově ko-
nal lampionový průvod. Ve stejný den pořádalo 
rodinné centrum Rosa obdobnou akci.
15. Gymnázium Česká Třebová uspořádalo Den 
otevřených dveří.
16. Na českotřebovském gymnáziu se konal tra-
diční volejbalový turnaj v maskách Gaudeamus, 
v rámci něhož spolu soutěží také v ringu. V roce 
2017 se hráči převlékli za jídlo.
17. Na Splavě byl odhalen památník Gustava 
Habrmana. Jeho autorem je akademický sochař 
Petr Novák z Jaroměře.
18. V areálu kostelíčka sv. Kateřiny se konal už 
57. ročník Jabkancové pouti.
-. V České Třebové se konal patnáctý ročník 
Mykologických dní, na které dorazili i mykolo-
gové z Agrate Brianza.
-. Za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického byly otevřeny zrekon-
struované podjezdy pod železniční tratí vedle 
společnosti Korado.
PROSINEC
3. Na Starém náměstí se konalo slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu.
9. Na Kozlově se konal už osmnáctý ročník 
Vojtova pochodu z Kozlova do Janova a zpět.
12. Ve velkém sále Kulturního centra se odehrál 

Jiří Jireš - 75 let

tradiční Vánoční koncert ZUŠ.
14. V ZŠ Nádražní se konal vánoční trh, na 
kterém byly k prodeji výrobky dětí ze školní 
družiny nebo pracovního vyučování.
14. V ZŠ Na Rovině proběhly hned dvě akce – 
Den otevřených dveří a vánoční setkání.
18. V Kulturním centru proběhla každoroční 
akce českotřebovského gymnázia Akademie, 
letos na téma Svět, jak jej neznáme.
21. Na schodech Gymnázia Česká Třebová se 
jako každý rok sešli studenti při Vánočním 
zpívání koled.
31. Na Starém náměstí mohli Třebované nave-
čer vidět opět další ze silvestrovských ohňostro-
jů. O půlnoci však bylo město prázdné, oslavy 
probíhaly především v soukromí...

Zpracovala: Dominika Kubištová
Foto: Milan Mikolecký

Akademie gymnázia Rybova Česká mše vánoční

Pohodový pátek - Janíčkovi
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1278 (740 let) - První písemná zmínka o osadě 
Česká Třebová v listu opata litomyšlského kláš-
tera Oldřicha olomouckému biskupovi Brunovi, 
jehož rukopis je uložen ve vatikánské knihovně 
pod signaturou Codex Ottobonianus 2115. 
V zápisu se jméno Třebová (latinsky Tribovia) 
objevuje ve tvaru Cribonia.
1438 (580 let) - První zmínka o polnostech 
zvaných na Farářství, což bylo jmění třebovské 
duchovní správy. Se zádušním jměním ale zřejmě 
v té době disponovala městská rada. 
1503 (515 let) - Pravděpodobně první zmínka o 
lázních na Horách v souvislosti se sporem měšťana 
Václava Kduleje a Jakuba lazebníka o lázeň pro 
chudé.
1568 (450 let) - Byl zpracován urbář pro lanš-
krounské a lanšperské panství, který zachycoval 
poddanské platy a splátky. V České Třebové, která 
byla rozdělena na město a předměstí, zachycuje 
urbář 123 osedlých – šedesát ve městě a šedesát 
tři na předměstí.
1673 (345 let) - Z tohoto roku pochází nejstarší 
pamětní kniha tehdy samostatné obce Parník, 
ve které je zmínka o mlýnu.
1793 (225 let) - Dne 28. června nešťastnou náho-
dou shořel celý původní kostel sv. Jakuba Většího, 
když do kostelní věže uhodil při bouřce blesk, 
který zapálil šindelovou střechu. Vnitřní zařízení 
se podařilo zachránit. S kostelem však byl zničen 
náhrobek Petra Bohdaneckého z Hodkova, který 
byl v chrámu umístěn, a pět zvonů.
1793 (225 let) - Představeným města Janem 
Josefem Kašparem byla založena nejstarší pamětní 
kniha města Česká Třebová, tedy jakási kronika 
města. Titulní list obsahuje pohnutky a důvody 
jejího založení: „Kniha městská rozličných pamětí 
České Třebový, který obci i sousedstvu k dobrému 
sloužiti může, po dlouhých letech založena byla 
roku 1793...“ Měšťané tak tímto impulsem obrátili 
svoji pozornost k historii města. 
1818 (200 let) - Došlo k velkému povznesení 
města; České Třebové byla přiznána větší míra 
samosprávy a byl obměněn magistrát, do jehož 
čela byl jmenován Josef Müller. 
1823 (195 let) - Třebovští radní koupili pro 
město od Václava Hampla dům čp. 11 v Kláce-

lově ulici pro účely místní školy
1838 (180 let) - Byla dokončena stavba kaple na 
Horách a dne 6. července došlo k jejímu slav-
nostnímu posvěcení lanškrounským děkanem 
Josefem Bíbusem za přítomnosti dalších farářů 
a mnoha českých i německých poutníků z ves-
nic a měst širokého okolí. Interiér včetně oltáře, 
obrazů a svítidel byl pořízen nákladem manželů 
Procházkových.
1848 (170 let) - V České Třebové byla stejně 
jako v mnoha dalších městech ustavena v re-
volučním roce národní garda. Dne 15. června 
vyjela garda ze Třebové nočním vlakem do 
Prahy; mezitím však byly boje v Praze zastaveny 
a venkovští gardisté se vrátili 17. června opět 
domů. Píky, vyrobené pro gardisty kovářem 
ze Svinné, byly roztroušeny po domácnostech. 
Poslední dvě se po mnoha letech dostaly do 
třebovského muzea, kde jsou dodnes.
1848 (170 let) - Prvním konstitučním voleným 
starostou města Česká Třebová byl zvolen lékař 
a široce vzdělaný František Rybička.
1858 (160 let) - Byla zahájena průmyslová výro-
ba v první textilní továrně Leopolda Abelese na 
Parníku, který přistavěl přádelnu, přípravnu a 
tkalcovnu. I když továrna byla založena o devět 
let dříve, průmyslová výroba se rozběhla až 
v tomto roce.
1868 (150 let) - Starostou města se stal kupec 
Alexandr Vrba; za jeho starostování došlo k hospo-
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dářskému, politickému i kulturnímu rozvoji města. 
Alexandr Vrba byl o dva roky později zvolen zem-
ským poslancem za města Česká Třebová, Ústí nad 
Orlicí a Lanškroun.
1868 (150 let) - V hostinci na Horách vypukl 
při masopustní „merendě“ velký požár, který 
zničil obě budovy (hostinec i lázně). Požár 
zavinila služebná. Spáleniště a okolní pozemky 
koupil kupec Jan Rybička, starosta města, zakla-
datel Sokola a hasičského sboru. Stavitel Jan Žák 
postavil novou zděnou budovu hostince i lázní.
1873 (145 let) - Byl založen českotřebovský 
Sbor dobrovolných hasičů. Dne 16. března se 
uskutečnila ustavující valná hromada, byly 
schváleny stanovy sboru a hasičský řád; velite-
lem sboru byl zvolen radní a kupec Jan Rybička. 
Nový hasičský spolek byl rozdělen na šest sborů 
a měl více než 150 členů. Jeho vznik byl úředně 
potvrzen c.k. místodržitelstvím dne 27. března.
1883 (135 let) - Začaly se zajímavé osudy bu-
doucí Chaloupky Maxe Švabinského. Do roubené 
chaloupky, která byla výminkem Pecháčkova statku 
v Kozlově, se nastěhoval filozof, právník, historik a 
později samotář, litomyšlský rodák  František de Pau-
la Emanuel Welz. Po jeho smrti si chaloupku vybrala 
jako místo svých letních pobytů rodina Vejrychova.
1888 (130 let) - Ve městě byl založen Muzejní 
spolek, jehož hlavním iniciátorem se stal Jan 
Tykač. Městská rada po mnoha urgencích 
schválila založení muzea, i když o jeho zalo-
žení příliš nepřála. Jeho řízením byl pověřen 
Muzejní spolek v čele s předsedou Ludvíkem 
Rösslerem, starostou města. Správcem sbírek se 
stal Jan Tykač. Dne 4. března se konala první 
schůze spolku.
1888 (130 let) - Vznikl Okrašlovací spolek, 
jehož hlavní činností byla péče o městský park 
Javorka. Jeho členy byly především místní ob-
chodníci, stavitelé a další podnikatelé. Okrašlo-
vací spolek po druhé světové válce zanikl, ale po 
revoluci byl obnoven. Ve stejném roce byla také 
ve městě založena Řemeslnická beseda.
1888 (130 let) - V parnické textilní továrně 
HPS (Hermann Pollack´s Söhne) bylo zavedeno 
elektrické osvětlení, o mnoho let dříve než do 
domácností.
1893 (125 let) - Byl postaven hlavní komín 
textilní továrny Hermann Pollack´s a synové 
na Parníku. Komín stával na pravé straně za 
hlavním vstupem do závodu.

1898 (120 let) - Na celém českotřebovském 
nádraží byla zavedena elektřina; v dílnách byly 
instalovány dva ležaté parní stroje.
1898 (120 let) - Sbor dobrovolných hasičů 
zakoupil na návrh starosty Josefa Glücksmanna 
domek čp. 29 v Chorinově ulici jako skladiště a 
cvičiště sboru. Sbor zde sídlí dodnes.
1903 (115 let) - Proběhla velká přestavba česko-
třebovského nádraží, při které byl zvýšen počet 
kolejí, byl postaven nový Müllerův most, nová 
stavědla a další zařízení.
1908 (110 let) - V Komenského ulici na Vi-
nohradech byla postavena budova měšťanské 
dívčí školy, v prvních letech sloužila i jako azyl 
nového třebovského gymnázia
1908 (110 let) - Počátky českotřebovského 
fotbalu. Prvním hřištěm se stala louka u hotelu 
Netušil v místech dnešní Sadové ulice. Hlavním 
propagátorem nového sportu byl student Selin-
ger, který brzy získal další stoupence.
1908 (110 let) - Místním stavitelem Františ-
kem Plašilem byl postaven velký sál sokolovny 
s jevištěm a zázemím pro účinkující. Slavnostní 
otevření s obědem proběhlo dne 17. října.
1908 (110 let) - Josefem Horákem byla v České 
Třebové založena první tiskárna. Horákova 
tiskárna byla na náměstí v domě čp. 46 U Pol-
daufů, dříve hostinec.
1908 (110 let) - Třebovský kameník vytvořil 
„populární“ sochu sv. Václava, která stávala na starém 
Trávníku a několikrát byla přestěhována. Původně 
stála Na Splavě a poté byla přemístěna na Trávník, 
kde se kolem sochy v předvečer svátku Václava 
konaly tradiční trávnické poutě s hudbou a procesím. 
V roce 1981 byla socha uschována v depozitáři a o 
rok později byla umístěna za kostel sv.Jakuba Většího, 
kde je dodnes.
1913 (105 let) - Byla dokončena stavba budovy 
českotřebovské c.k. státní reálky (dnešního 
gymnázia). Nad hlavní vchod byla umístěna 
plastika Pallas Atheny, dílo sochaře Jindřicha 
Čapka.
1913 (105 let) - Proběhla rozsáhlá oprava chrá-
mu sv. Jakuba Většího. Byla také uskutečněna 
výměna věžní báně, nová byla o několik metrů 
vyšší než báň původní; opravy včetně výměny 
báně provedla českotřebovská stavební firma 
Rössler a Kudlík. Do věžní báně byly vloženy 
dvě měděné schránky s doklady, jmény zúčast-
něných řemeslníků, dobovými tiskovinami a 



49

dalšími dokumenty a drobnými mincemi.
1913 (105 let) - Do domácností na Parníku bylo 
zavedeno elektrické osvětlení (ve městě bylo 
zavedeno pouze o rok dříve).
1913 (105 let) - Po demolici starých dílenských 
objektů, které vyhořely v roce 1903 a už nebyly 
obnoveny, byla na spáleništi postavena nová 
montovna, jejíž pozůstatky jsou a areálu bývalé 
ŽOS dodnes patrné.
1913 (105 let) - Byly vybudovány nové silnice 
do obcí Skuhrov a Semanín.
1918 (100 let) - V červnu před koncem první 
světové války se v České Třebové udála tzv. Špeková 
aféra. Na třebovské nádraží přijel vlak plně naložený 
špekem. Úředník státní dráhy Karel Balaš nechal 
jeden vagón odstavit jako neschopný další jízdy a 
jednání s úřady o využití špeku pro Třebováky se ujal 
strojmistr Karel Hendrich. Neuspěl, ale městem se 
zpráva o špeku rozšířila. Vagón byl otevřen a obrov-
ské množství špeku Třebováky vyneseno a odneseno, 
zúčastnili se muži i ženy. Přivolaní četníci zasáhli, ale 
všichni až na několik železničářů utekli. Železničáři, 
kteří se rabování nezúčastnili, byli zatčeni, ale nastala 
rvačka, přišli na pomoc i dělníci z parnické továrny 
HPS. Železničáři požadovali propuštění kolegů a 
zastavili dopravu na nádraží. Vše skončilo smírem a 
kapitulací rakouských úřadů, které ustoupily, protože 
velký železniční uzel potřebovaly zprovoznit.
1918 (100 let) - V květnu byl v České Třebové 
ustaven ilegální Národní výbor. Definitivní konec 
monarchie a vznik nového státu potvrdil telefonát 
z Prahy a 29. října a další den propukly velké oslavy 
na náměstí, kam dorazil průvod od nádraží i lidé 
z celého města. K přítomným promluvil předseda 
Národního výboru Karel Hendrich. Lidé zpívali píseň 
Kde domov můj, která se později stala i státní hym-
nou. Z budov mizely německé nápisy a busty i obrazy 

císař pána, objevovaly se trikolory, všude se zaváděl 
jako úřední český jazyk.
1923 (95 let) - Na valné hromadě tehdejšího pě-
veckého spolku železničářů v lednu přijal sbor 
jméno ve své době velmi známého skladatele 
sborových skladeb a písní Karla Bendla. Prvním 
předsedou sboru se stal František Podvala, který 
poté vedl sbor mnoho let a psal i kroniku. Pouze 
mužský sbor byl rozšířen o ženskou složku a 
vznikl tak smíšený pěvecký sbor Bendl.
1923 (95 let) - V České Třebové byla založe-
na pobočka Klubu československých turistů. 
Předsedou místního odboru se stal Vladimír 
Kapoun. Jeho hlavní myšlenkou byla výstavba 
rozhledny na Kozlovském kopci. Dvacet devět 
metrů vysoká dřevěná rozhledna byla vybudo-
vána v roce 1929. 
1923 (95 let) - Dne 1. července začala výstavba 
nové budovy českotřebovské pošty nedaleko 
nádraží. Byla také zahájena stavba Herzánova 
mostu přes kolejiště (na místě dnešního hlavní-
ho vchodu do firmy Korado naproti Hubálkově 
ulici). Müllerův most, který stál asi o sto metrů 
blíže k městu, byl zbořen o rok později. Přesto 
se Herzánovu mostu dále říkalo „Müllerák“. 
Most byl odstraněn v roce 1960.
1923 (95 let) - V Ústecké ulici byl otevřen hostinec 
Katolickou jednotou Svoboda, která získala hostin-
skou licenci. Součástí byla i stavba nového sálu s jevi-
štěm. V roce 1928 zde zahájilo provoz i třetí kino ve 
městě, jehož provoz zajišťovala pobočka ČSL.
1923 (95 let) - Vznikl první nezávislý spolek 
filatelistů, který vedl Ludvík Doubrava. Spolek 
byl zrušen v roce 1950 a filatelisté se stali 
součástí ZK železničářů. Vzniklo také první 
myslivecké sdružení.
1928 (90 let) - V obecních volbách kandidovalo 
osm politických stran. Novým starostou města 
se stal ředitel chlapeckých škol a člen strany 
národně socialistické Josef Dytrt.
1928 (90 let) - Byla založena společnost Akciové 
cihelny v České Třebové, která koupila za tratí v blíz-
kosti pramene Vrbovky pozemky, kde byla objevena 
hlína vhodná k využití pro výrobu cihlářského zboží.
1933 (85 let) - Dne 9. července byla Klubem 
československých turistů slavnostně otevřena 
chata na Kozlovském kopci za účasti turistů, 
místních občanů i členů mnoha dalších spolků. 
Provoz chaty zajišťovaly členky odboru KČST. 
Později dostala název Chata Maxe Švabinského, Oslava vzniku republiky, náměstí - 1918
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s jehož názvem malíř vyslovil souhlas.
1938 (80 let) - Počátkem roku byli občané měs-
ta svědky nevídaného přírodního úkazu. Večer 
25. ledna pozorovali rudě zbarvenou oblohu s 
velmi silným světlem, který zdaleka neodpoví-
dal večerní hodině. Noviny psali o polární záři, 
ale očití svědkové tomu většinou neuvěřili. Ob-
čané viděli v přírodním jevu znamení příchodu 
špatných časů.
1938 (80 let) - Na Farářství byl dne 4. září 
slavnostně odhalen pomník prvního prezidenta 
Tomáše Garrigue Masaryka. Slavnost začala 
na náměstí, kde se shromáždily stovky občanů. 
Starosta Josef Dytrt dekoroval stuhou zástavu 
pěšího pluku. Průvod lidí se přesunul k po-
mníku, kde přednesli slavnostní projevy dcera 
prezidenta Alice Masaryková, která se slavnosti 
také zúčastnila, starosta Josef Dytrt a další hos-
té. Masarykův pomník ve druhé světové válce 
zmizel, ale již se nikdy neobjevil, a tak je velmi 
pravděpodobné, že byl zničen.
1938 (80 let) - V dolní části údolí Křivolík bylo 
postaveno nové městské koupaliště. K bazénu 
o rozměrech 70x22 metrů přiléhala na horní 
užší straně půlkruhová nádrž jako brouzdaliště 
pro malé děti. Velký bazén měl skluzavku, tři 
skokanské můstky a osm startovních bloků. 
Koupaliště napájela voda z Křivolického potoka. 
Nad bazénem byla dřevěná budova šaten a mezi 
nimi restaurace.
1938 (80 let) - Dne 25. srpna přišla velká povo-
deň hlavně na Zámostí, při které byla zaplavena 
veliká řada domků. Na křižovatce u gymnázia 
bylo více než po kolena vody. V obci Rybník 
byly evakuovány děti, protože hrozilo protržení 
hráze rybníka Hvězda.
1938 (80 let) - V České Třebové byla vytvořena 
z členů místní organizace KSČ, která už byla 
v ilegalitě, jedna z prvních odbojových skupin. 
V jejím čele stál Jan Drobný, který byl zatčen 
v roce 1940.
1948 (70 let) - Dne 24. února se zastavila práce 
ve všech místních továrnách i dalších institu-
cích i školách a mnoho lidí přišlo na náměstí 
vyslovit souhlas s usnesením celostátního sjez-
du závodních rad, schválili demisi a postavili 
se za požadavek Gottwalda na sestavení nové 
vlády. O dva dny později byl v České Třebové 
sestaven Místní akční výbor Národní fronty, 
jehož předsedou se stal Jiří Pávek. Ve volbách 

byla již jen jedna kandidátka Národní fronty; tu 
zvolilo v České Třebové 88,14% obyvatel.
1948 (70 let) - Ve vlně znárodňování neušel zná-
rodnění Českotřebovský pivovar. Nejprve na něho 
byla v dubnu uvalena ministerstvem výživy nucená 
správa a poté byl dne 20. července pivovar znárodněn 
a stal se součástí n. p. Východočeské pivovary.
1948 (70 let) - Sloučením všech tělovýchov-
ných organizací vznikla v České Třebové po 
únorových událostech Tělovýchovná jednota 
Lokomotiva.
1948 (70 let) - V posledních prosincových 
dnech byl městu Česká Třebová přiznán status 
okresního města, s nímž souhlasily ÚV KSČ, 
který tento krok doporučil, i Ministerstvo 
vnitra, a tak první prosincový týden deníky při-
nesly zprávu o zřízení okresu v České Třebové. 
MNV zajistil budovu pro okresní úřad ve škole 
v Nádražní ulici, která byla zcela vyklizena a 
nastěhovány kanceláře. O několik dní později 
bylo však všechno jinak a okres byl „přiklepnut“ 
sousednímu Ústí nad Orlicí. Třebované se velmi 
bouřili, na náměstí byla začátkem ledna svolána 
protestní demonstrace, kde se sešlo více než šest 
tisíc lidí, ale situace se již nezměnila. Okres byl 
od 1. ledna 1949 v Ústí nad Orlicí; pro Českou 
Třebovou toto podivné a neuvěřitelně rychlé 
rozhodnutí (mluvilo se o tom, že se o něj za-
sloužil tehdejší předseda vlády Zdeněk Fierlin-
ger, jehož žena pocházela právě z Ústí, objevily 
se i další zaručené zprávy a legendy, žádná však 
nebyla prokázána) znamenalo několik desítek 
let trvající úpadek – přestěhovala se ředitelství 
podniků, mnohé instituce atd.
1958 (60 let) - Rozhodnutím OV KSČ a dalších 
okresních orgánů došlo ke sloučení n.p. Perla 
Česká Třebová a n.p. Utex Ústí nad Orlicí do 
nového bavlnářského podniku a bylo také 
rozhodnuto, že podnikové ředitelství tohoto 
velkého podniku bude v Ústí nad Orlicí. Nový 
podnik převzal zavedenější a slavnější název 
Perla.
1958 (60 let) - V České Třebové vypukla dne 5. 
července jedna z největších povodní v historii 
města, při které se protrhla hráz vodní nádrže 
v chatové oblasti Srnov na Srnovském potoce a 
při které byly zaplaveny městské čtvrti Podhor-
ka, Bezděkov, Zámostí, Chmelnice a Benátky. 
Voda tehdy vystoupila do výše 130 cm nad břeh 
řeky.
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1958 (60 let) - Byl ustaven Sbor pro občanské 
záležitosti při MěstNV, který měl za úkol organizovat 
sňatky, vítání občánků, oslavy každého významnější-
ho jubilea a posílat kondolence pozůstalým. Později 
také vítání prvňáčků, předávání občanských průkazů 
a maturitních vysvědčení a výučních listů.
1958 (60 let) - Byl postaven podjezd pod že-
lezniční tratí v Litomyšlské ulici; byla otevřena 
první třebovská samoobsluha na Farářství; 
byly opraveny ulice U Rybníčka a U Javorky a 
proběhla výstavba telefonní ústředny ČSD pod 
Robovým kopcem. MNV zřídil studio rozhlasu 
po drátě.
1963 (55 let) - Jeden z významných mezníků 
dalšího vývoje železniční dopravy v České Tře-
bové. V tomto roce bylo rozhodnuto o přidělení 
Provozního oddílu do města s pravomocemi od 
Zábřehu až po Kolín a Havlíčkův Brod.
1968 (50 let) - Více než 1.400 českotřebovských 
železničářů navštívilo zvláštním vlakem Prahu. 
Devítičlennou delegaci přijal prezident republiky 
Ludvík Svoboda, který byl pozván do České Třebové 
a obdržel dárky.
1968 (50 let) - Dne 21. srpna vnikly do Česko-
slovenské republiky vojska Varšavské smlouvy 
vedené Rudou armádou. V České Třebové se 
objevila od den později vojska polské lidové 
armády a projížděla městem. Odpor občanů 
k okupaci v České Třebové byl „mrtvé město“ 
bez lidí, vylepování plakátů s hesly; občané se 
další den připojili ke generální stávce. Na mno-
ha budovách byly černé prapory nebo státní 
vlajky na půl žerdi.
1968 (50 let) - Na Farářství byla na místě býva-
lého pomníku prezidenta Masaryka dne 28. října 
odhalena jeho busta, která byla dílem akademického 
sochaře Jana Třísky. V době normalizace byla busta 
odstraněna a uložena v městském muzeu; k jejímu 
novému umístění došlo dne 4. března 1990. Prezi-
dentova busta na Parníku byla odhalena již 9. května. 
O den dříve vysadili třebovští skauti na náměstí Míru 
(dnešní Nové náměstí) lípu svobody.
1968 (50 let) - Začala výstavba sídliště Křib a 
nového moderního krematoria.
1968 (50 let) - Do kasáren v České Třebové 
v Borku přišli 15. října vojáci Rudé armády, 
kteří tam vyměnili vojsko československé lidové 
armády, a zůstali v nich dlouhých dvacet tři let 
do roku 1990, kdy Rudá armáda město i Česko-
slovensko opustila.

1973 (45 let) - Konal se první ročník Českotře-
bovského festivalu folk a country hudby, na kte-
rém se postupem let objevovaly nejlepší skupiny 
žánru z celé republiky, uváděli ho nejznámější 
konferenciéři Jiří Černý, Mirek Kovářík nebo 
Petr Novotný a v porotách zasedli nejznámější 
kritici Petr Dorůžka nebo Jan Rejžek.
1973 (45 let) - Koncem roku byly uzavřeny dvě 
slavné českotřebovské hospody, obě v tehdejší 
ulici Rudé armády (dnes Moravská) – hospoda 
U Hamplů (U Paukertů) nebo také U vlaštovi-
ček, neboť tito ptáci hnízdili přímo v hospodě 
mnoho let, a hospoda U Měšťánků nebo také 
U Mařenky podle jména tehdejší hospodské. 
Obě svérázné hospody měla nahradit restau-
race Křib, ale atmosféru obou hospod nikdy 
nenahradila. Zrušením nejtradičnějších hospod 
skončila jedna etapa činnosti třebovského 
pohostinství. 
1978 (40 let) - Proběhly velké oslavy výročí 700 let 
města Česká Třebová, které vyvrcholily ve dnech 14 
. – 17. září. Město dostalo vyznamenání Za zásluhy 
o výstavbu. Pro  nedostatek finančních prostředků, 
které mělo město dostat od okresu, se neuskutečnily 
některé akce. Oslavy byly zahájeny již v prvních 
minutách nového roku fanfárami v kostele sv. Jakuba 
Většího. Při zářijových oslavách se konala v parku Ja-
vorka slavnost občanů, na které se sešlo několik tisíc 
lidí Oslavy byly zakončeny 24. listopadu Závěrečným 
koncertem ze skladeb českotřebovských skladatelů, 
kde zazněl i první obraz opery F. K. Zedínka Obrázky 
z Hor.
1983 (35 let) - Českotřebovský DS Hýbl při-
pravil jednu z nejslavnějších inscenací, hudební 
komedii Limonádový Joe, jehož premiéra se 
konala 30. září a v níž hráli i členové skupiny 
Medvědi. Také byl změněn název třebovského 
kulturního zařízení – z Jednotného klubu pra-
cujících ROH se stal Závodní klub ROH.
1988 (30 let) - Českou Třebovou navštívil komu-
nisty nevydávaný spisovatel chlapeckých románů a 
skaut Jaroslav Foglar. Besedu v Malé scéně moderoval 
Jiří Musílek. Foglar přivezl ukázat i slavný originál 
hlavolamu „ježka v kleci“ z knih o Stínadlech a 
Rychlých šípech.
1988 (30 let) - V červnu byly asanovány staré 
lázně na Horách a likvidaci neušel ani třebov-
ský pivovar a tzv. Lomova vila na Farské cestě, 
místo níž byly postaveny další haly pro firmu 
Sigma. Uskutečnila se přestavba třebovského 
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autobusového nádraží.
1993 (25 let) - V České Třebové bylo dne 2. února 
založení dislokovaného pracoviště Vysoké školy 
chemicko technologické v Pardubicích, dopravní 
obory; dne 1. října bylo otevřeno detašované praco-
viště katedry dopravy Dopravní fakulty Jana Pernera 
v Pardubicích
1998 (20 let) - Dne 1. ledna došlo na základě 

žádosti a rozhodnutím ministerstva vnitra k oddělení 
obce Semanín od České Třebové. Obec Semanín se 
stala samostatnou obcí.
1998 (20 let) - Přímo na pontonu na hladině 
rybníčku v parku Javorka proběhlo noční provedení 
skladby G. F. Händela Vodní hudba. Koncert provedl 
Komorní orchestr Jaroslava Kociana pod vedením 
Bohuslava Mimry společně s členy symfonického 
orchestru hl. města Prahy, orchestru Národního di-
vadla v Praze a Komorní fi lharmonie v Pardubicích. 
Koncert byl proveden v dobových kostýmech všech 
hudebníků.
1998 (20 let) - V České Třebové byl zrušen 
Provozní oddíl, který měl pro železniční rozvoj 
města velkou důležitost. O práci přišly desítky 
lidí a Třebované se s rozhodnutím ministra 
Římana dlouho nemohli vyrovnat, neboť ho 
považovali za nesmyslné.
1998 (20 let) - Folková skupina Madam získala 
v Plzni na celostátním fi nále soutěže folkových, 
country a trampských skupin Porta nejvyšší 
ocenění – Portu.

Zpracoval  Karel Kubišta
(Zdroj – Kolektiv: 

Toulky minulostí Českotřebovska 1. a 2. díl
(2000 a 2001)

Jaroslav Foglar v České Třebové - 1988
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+1563 (455 let) - Jindřich Bohdanecký (? – 1563), 
nejstarší syn Petra Bohdaneckého z Hodkova, zdědil 
lanšperské panství, do něhož patřilo i město Česká 
Třebová
+1658 (360 let) - Andreas Adam Rozmberg (asi 
1601 – leden 1658), malířský mistr, který se podílel 
na výzdobě Orlickoústeckého literárního kancionálu, 
podílel se na výzdobě nového městského chrámu sv. 
Jakuba Většího, když starý vyhořel
*1808 (210 let) - František Matouš Klácel (7.4.1808 
– 17.3.1882);  jeden z nejslavnějších českotřebov-
ských rodáků, národní buditel, pedagog, vychovatel, 
žurnalista, básník, spisovatel, literární kritik, filozof; 
profesor teologie na filozofickém ústavu v Brně, člen 
řádu augustiniánů, přítel Johanna Gregora Men-
dela, zakladatele genetiky, Boženy Němcové, české 
spisovatelky, a mnoha dalších osobností, redaktor 
Moravských novin a Týdenníku, zakladatel bratrstva 
Jednota českomoravská, účastník revolučních událos-
tí roku 1848 (člen Národního výboru a organizátor 
Slovanského sjezdu) 
*1813 (205 let); +1878 (140 let) - Antonín Hrdlička 
(10.1.1813 – 1878), místní lékař a významný porod-
ník
*1818 (200 let)  - František Rybička (8.1.1818 – 
17.3.1890), první konstituční volený starosta města 
Česká Třebová (v roce 1848), třebovský lékař, filozof, 
starosta místního Sokola, předseda Občanské besedy, 
zakladatel a předseda Občanské záložny a jeden 
ze zakladatelů třebovského pivovaru, působil v 
pěveckém a čtenářském spolku, byl jedním z prvních 
divadelních ochotníků; přítel F. M. Klácela, Boženy 
Němcové, F. E. Welzla, Václava Hanky a mnoha 
dalších osobností tehdejší doby. Sestavil herbář flory 
z okolí České Třebové (dnes uložen v Národním 
muzeu v Praze). Pro velké dluhy, které vznikly v pivo-
varu, kam vložil své peníze, si vzal dobrovolně život.
*1828 (190 let); +1913 (105 let) - Jan Mehl 
(2.12.1828 – 22.5.1913), zakladatel Mehlova skle-
nářství; v roce 1882 koupil bývalý hostinec čp. 13 
na náměstí a začal provozovat sklenářství; starosta 
Spolku vojenských vysloužilců z roku 1866, starosta 
třebovského Sokola
*1833 (185 let) - Antonín Bennewitz (26.3.1833 
– 29.5.1926), hudební skladatel, učitel na pražské 
konzervatoři a později její ředitel, zavedl češtinu 
do výuky hudební teorie, zavedl žákovské veřejné 
večírky pro vystupování studentů. Jeho žáky byli 

Otakar Ševčík, František Ondříček, Josef Suk, Oskar 
Nedbal, Franz Lehár, Karel Hofman. Člen orchest-
ru Stavovského divadla, koncertní mistr Mozartea 
v Sancburku. Jeho jméno nese hudební festival 
v České Třebové.
*1858 (160 let) - Františka Honlová (1858 – 1929), 
českotřebovská rodačka, vlastenka, politická a sociál-
ní pracovnice; účastnila se spolkového života ve měs-
tě; spoluzakladatelka Spolku divadelních ochotníků 
(DS Hýbl); zasloužila se o vznik městské opatrovny a 
později dětské stravovny ve městě
*1863 (155 let) - Emil Jeništa (1863 – 1946), majitel 
českotřebovské truhlárny v Tkalcovské ulici (stavební 
truhlářství, výroba nábytku, obchodní portály, jeden 
ze zakladatelů Sokola, sběratel lidových písní, jehož 
rukopisy se nedochovaly
*1868 (150 let) - František Merhaut (6.3.1868 – 
15.8.1936), třebovský rodák, herec, v počátcích člen 
kočovných divadelních společností, člen divadelní 
společnosti E. Zöllnerové a společnosti A. Frýdy 
v Brně, herec a režisér divadla Aréna v Praze na 
Smíchově, člen Národního divadla; autor operet-
ních libret (např. Výlety pana Broučka), propagátor 
maňáskového divadla; hrál v němých filmech Ahasv-
ver a Plameny života
*1868 (150 let) - Otto Rybička (10.4.1868 – 
21.1.1949), starosta města v období první světové 
války, po druhé světové válce obviněn i s manželkou 
z kolaborace z Němci, která se nikdy neprokázala, 
oba dožili v bídě a opuštění
*1868 (150 let) - Jan Bäumler (16.5.1868 – 
10.6.1949), spolumajitel firmy Bäumler a Bittner, 
závod pokrývačský a asfaltérský, podnikatelství beto-
nových prací a instalace hromosvodů; spoluzaklada-
tel Řemeslnické besedy, předseda spolku Vzájemnost, 
první místopředseda Živnostensko-obchodnické 
strany středostavovské, starosta Východočeské 
hasičské župy Hubálkovy a starosta Sboru dobrovol-
ných hasičů v České Třebové, místopředseda výboru 
městské spořitelny a Okrašlovacího spolku
*1868 (150 let) - František Buříval (1.10.1868 – 
8.8.1929), českotřebovský rodák, odborový předák, 
politik, člen Národně sociální strany; tajemník Zem-
ské jednoty zřízenců drah, poslanec rakouské říšské 
rady, člen domácího odboje za první světové války, 
po prozrazení zatčen a odsouzen na pět let vězení; po 
vzniku ČSR v roce 1918 poslanec Národního shro-
máždění, poté místopředseda Poslanecké sněmovny

VÝROČÍ TŘEBOVSKÝCH RODÁKů A OBČANů
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*1873 (145 let) - Karel Vejrych (2.2.1873 – 
25.8.1930), pedagog a klavírní virtuos, vyučoval 
na hudební škole v Litomyšli a na konzervatoři 
v Kišiněvě (Rusko); volný čas věnoval Kozlovu; člen 
výkonného výboru agrární strany v Praze, prosadil 
stavbu silnice z České Třebové do Kozlova
*1873 (145 let) - Maxmilian Theodor Jan Švabin-
ský (Max Švabinský) (17.9.1873 – 10.2.1962), malíř, 
grafik, kreslíř, ilustrátor, pedagog a rektor AVU, jeden 
ze zakladatelů moderního výtvarného umění 20. 
století, manžel Ely Vejrychové z Kozlova, adoptivní 
otec Zuzany Vejrychové – Švabinské
+1873 (145 let) - Jan Žák (? – 1873), stavitel, do 
České Třebové přišel roku 1848 z Haliče; vstavěl 
ýznamné třebovské stavby – budova dívčí školy na 
náměstí (dnes městský úřad), Vyskočilův (Fialův) 
mlýn na Trávníku, Wenzlův mlýn (dnes Národní 
dům) v Kozlovské ulici, hostinec na Horách, Činče-
rův dům čp. 67 v Hýblově ulici, Rybičkovy domu čp. 
79 a 80 za kostelem nebo akciový pivovar
*1878 (140 let) - Ing. Otakar Hruška (4.10.1878 – 
8.2.1950), báňský inženýr, odborník v hornictví; vy-
sokoškolská studia na c.k. důlní akademii v Příbrami; 
publikace odborných knih a příruček s geologickou 
tématikou
*1878 (140 let) - Ela Švabinská – Vejrychová 
(19.11.1878 – 10.8.1967), první manželka a modelka 
malíře a grafika Maxe Švabinského 
*1883 (135 let) - Antonín Vratislav Pišta (30.7.1883 
– 18.6.1936), druhý ředitel městské spořitelny
*1888 (130 let) - František Formánek (1.4.1888 
– 5.4.1964), českotřebovský rodák, akademický 
sochař, amatérský vynálezce; žák Jana Štursy; jeho 
dílo reprezentuje pamětní deska na rodném domě 
Jana Hýbla a sousoší na budově střední školy (VDA) 
v Habrmanově ulici; jako vynálezce se zabýval pře-
devším konstruováním helikoptéry; jeho práce jsou 
uloženy v Národním technickém muzeu v Praze a v 
městském muzeu
*1888 (130 let) - Bohuslav Leopold (6.9.1888 – 
12.5.1956), houslista, hudební skladatel, hudební 
teoretik; člen Komorního kvarteta v Alexandrii; 
vydavatel, majitel vydavatelství Edution Continental; 
inspektor Ochranného sdružení autorského
*1893 (125 let); +1943 (75 let) - Josef Molák 
(29.4.1893 – 18.8.1943), bojovník proti fašismu; 
kovář, zámečník, člen KSČ; před válkou Českou 
Třebovou opustil, odešel do Prahy a Berouna, kde byl 
za války prozrazen a přímo ve svém bytě zastřelen
*1898 (120 let); +1963 (55 let) - František Pirkl 

(3.10.1893 – 31.12.1963), politický vězeň, zámečník, 
člen Sokola, člen sociálně demokratické strany, bo-
jovník proti nacismu; po vykonstruovaném obvinění 
zatčen, odsouzen za sdružování proti republice na tři 
roky odnětí svobody, peněžitý trest 10.000,-, ztrátu 
čestných občanských práv; rehabilitován byl Kraj-
ským soudem v Hradci Králové 21. září 1990; jeho 
dcera Marie Vokrouhlecká byla také politický vězeň
*1898 (120 let) Karel Hýbl (5.12.1898 – 20.9.1944), 
majitel zámečnické dílny, náčelník jednoty Sokol, 
bojovník proti nacismu; zatčen po vraždě Františka 
Kolčavy Filipem Žabou se svojí ženou Toničkou; při 
nelidských výsleších nepromluvil a zachránil mnoho 
spolupracovníků, odsouzen k trestu smrti a v Dráž-
ďanech popraven
+1903 (115 let) - Václav Vlastimil Hausmann 
(1.1.1850 – 11.4.1903), varhaník, žák Bedřicha Sme-
tany, kapelník a ředitel kúru v Rožnově na Moravě 
a v Německém Brodě; zakladatel zemského spolku 
varhaníků, hudební skladatel (opery, operety, baletní 
hudba a církevní skladby)
*1908 (110 let) - Marie Skálová (1908 – 6.8.1989), 
nejznámější třebovská sokolka, členka reprezentační-
ho družstva ČOS, vítězka Mezinárodních tělocvič-
ných závodů; cvičitelka, vedoucí tanečního kroužku
*1908 (110 let) - Božena Michalská (1.6.1908 – 
3.5.2007), učitelka
+1913 (105 let) - Marie Prosová (24.11.1890 – 

František Rybička, první volený starosta
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3.6.1913), říkalo se jí Mařenka; zvláštní příběh: 
zamilovala se do učitele Jandíka, ale jejich svazku 
rodiče nepřáli, mladá Marie přestala jíst, onemocněla 
a zemřela na souchotiny; rodiče celé věno dali na vý-
robu jedné z nejkrásnějších soch na místním hřbitově
*1913 (105 let) - František Redl (4.1.1913 – 
30.11.2006), českotřebovský učitel a ředitel školy, 
v roce 1968 pro nesouhlas se vstupem vojsk zbaven 
funkce; zakladatel první organizace důchodců ve 
městě a její předseda
*1913 (105 let) - Jaroslav Benátský (17.4.1913 – 
3.7.1995), třebovský loutkář, vedoucí loutkářského 
souboru, loutkoherec, režisér; držitel čestné medaile 
ministerstva kultury ČSR Za rozvoj amatérského 
loutkářství
*1913 (105 let) - Miroslav Chudý (7.7.1913 – 
5.11.2001), učitel na několika školách, později středo-
školský učitel (matematika, deskriptivní geometrie, 
hudební výchova) na gymnáziu; osvětový pracovník, 
herec, režisér, člen divadelního odboru Sokola, člen 
DS Hýbl; sbormistr pěveckého sdružení Bendl; 
amatérský malíř
*1913 (105 let) - František Sixta (20.9.1913 – 
17.4.1941), bojovník proti fašismu, letec RAF, voják 
z povolání, dělostřelec, polní pilot; létal na bombar-
dérech M 200; ve válce odešel do Polska, Francie, 
Alžíru a poté do Anglie, kde se stal členem RAF; 
člen 311 bombardovací perutě v Honingtonu, v roce 
1941 jmenován kapitánem letounu, při sedmém letu 
poškodili letoun a dostali volno; Sixta ale letěl jako 
druhý pilot s posádkou Františka Kráčmera (rodák 
z Parníka), letoun byl sestřelen, všichni zahynuli; 
vyznamenán Československým válečným křížem a 
Československou medailí za chrabrost
+1918 (100 let) - Josef Bonaventura Hubálek 
(2.11.1851 – 27.8.1918), odborný učitel, starosta 
třebovského Sboru dobrovolných hasičů, náměstek 
Zemského ústředí hasičské jednoty a předseda tech-
nické komise, zakladatel tzv. jinošské družiny, autor 
článků a odborných publikací, člen redakční rady 
Hasičských rozhledů
*1918 (100 let); +1993 (25 let) - František Jindra 
(26.7.1918 – 18.11.1993), politický vězeň, narozen 
ve Svinné; člen „orelské skupiny“, odsouzen za 
vlastizradu na pět let, peněžitému trestu 20.000,-, 
ztrátě čestných občanských práv na pět let a zabavení 
veškerého majetku; trest strávil v komunistickém 
koncentračním táboře v Jáchymově; rehabilitován 
Krajským soudem v Brně 9. října 1990
*1918 (100 let); +2003 (15 let) - František Kettner 

(27.8.1918 – 19.5.2003), kněz, děkan, vikář; v České 
Třebové působil od roku 1970
*1918 (100 let) - RNDr. Milada Vavřínová 
(14.12.1918 – 10.8.2001), první česká geoložka; 
v roce 1943 zatčena gestapem a uvězněna v koncent-
račních táborech, krajská geoložka v Ústí n.L.
*1918 (100 let) - Josef Švenk (3.12.1918 – 28.8.1980), 
hudebník, pedagog; působil v Bratislavě, člen 
orchestru Slovenského národního divadla, vedoucí 
skupiny lesních rohů Slovenské filharmonie, sólista 
Slovenského rozhlasu
*1923 (95 let) - Ing. Josef Poštulka (6.1.1923 - ?), 
významný projektant, navrhoval stavbu haly ve 
Snině, velkogaráže v Bratislavě, Žilině, Ostravě a 
Plzni, věžové domy v Bratislavě, Dům odborů v Bra-
tislavě a řadu staveb v zahraničí (Čína, Afghánistán, 
Maďarsko, Rakousko, Německo). Je autorem sedmi 
významných vynálezů (nejznámější je vynález 
kruhové lanové střechy bez středního prstence, který 
byl využit například při stavbě olympijského stadionu 
v Mnichově). Připravil i projekt rekonstrukce domu 
čp. 11 v České Třebové pro městské muzeum (včetně 
přístavby)
*1923 (95 let) - Milan Zahálka (4.3.1923 – 
22.6.1972), badatel regionální literatury a historie
*1923 (95 let) - Ing. Jiří Preisler (10.3.1923 – 
14.9.1997), pedagog, předseda symfonického soubo-
ru Smetana, člen Komorního orchestru v Ústí nad 
Orlicí a Východočeského orchestru v Pardubicích
*1923 (95 let) - Václav Dostál (2.4.1923 – 27.1.1994), 
politický vězeň, soukromý rolník a dělník; odsouzen 
na šest let za velezradu, propadnutí poloviny jmění a 
ztrát čestných občanských práv na pět let; rehabili-
tován Krajským soudem v Hradci Králové 9. srpna 
1990
*1923 (95 let) - František Kajetán Zedínek (7.8.1913 
- 19.9.2017), učitel, hudebník, hudební skladatel; 
společně s Františkem Navarou založil v České 
Třebové Divadlo hudby; řídil pěvecký sbor Bendl a 
symfonický orchestr Smetana; autor více než dvou 
set skladeb (opery, písně, sborové skladby, kantáty, 
scénická hudba); nejznámější dílo – opera Obrázky 
z Hor a dětská opera Červená Karkulka; čestný občan 
města Česká Třebová
+1928 (90 let)- PhMr. Adolf Jan Rytíř Zapský ze 
Zap (28.5.1852 – 23.9.1928), lékárník, muž šlechtic-
kého původu; do České Třebové přišel v roce 1890, 
kdy koupil dům čp. 48 na náměstí a otevřel v něm 
lékárnu; bylo mu dovoleno pro jeho původ používat 
erb, titul rytíř a přívlastku „ze Zap“; zakladatel měst-
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ské spořitelny a její první předseda ředitlství; napsal 
vysoce odborné publikace o farmakologii oceněné 
Lékárnickou společností
*1928 (90 let) - Josef Pásek (23.9.1928 – prosinec 
2009), politický vězeň, odsouzen na patnáct let za ve-
lezradu a vyzvědačství; vězněn v Praze na Malostran-
ském náměstí, na Pankráci, v Opavě, v táboře Nikolaj 
v Jáchymově a v táboře Bytíz u Příbrami; propuštěn 
po deseti letech v roce 1960 na amnestii; zproštěn 
obžaloby Vyšším vojenským soudem v Příbrami 7. 
září 1967
*1928 (90 let) - Miroslav Pelcl (24.11.1928), politic-
ký vězeň,vojenská služba u PTP, zatčen při výkonu 
vojenské služby u PTP; odsouzen na 18 měsíců za 
schvalování trestného činu (pravda byla za čtení 
bohosloveckých textů a diskuse o nich při vojenské 
službě u PTP), na amnestii propuštěn; rehabilitován 
Vyšším vojenským soudem v Příbrami 23. ledna 1991
*1933 (85 let) - Jiří Pásek (1933), třetí polistopadový 
starosta města Česká Třebová, zvolen za Sdružení 
nezávislých kandidátů; v roce 1990 zvolen místosta-
rostou města; ekonom; předseda fotbalového oddílu 
TJ Lokomotiva
+1943 (75 let) - Miloslav Štusák (14.3.1911 – 
27.2.1943), učitel, vojenský pilot; za války odešel do 
Francie a poté do Anglie, člen 313. československé 
stíhací perutě RAF. Při návratu z jedné letecké hlídky 
byl napaden německými letci, sestřelen a při seskoku 
padákem se zabil o vodní hladinu. Vyznamenán 
Československým válečným křížem.

+1943 (75 let) - Karel Votroubek (? – 15.9.1943), 
parnický poštmistr, bojovník proti nacismu; vedoucí 
českotřebovské skupiny polovojenské ilegální organi-
zace Národní obrana, která vznikla počátkem války 
v Praze, odhalovali udavače, zdržovali nebo otevírali 
dopisy gestapu; při této činnosti byl zatčen a v Dráž-
ďanech popraven
+1953 (65 let) - Jiří Pichl (1872 – 1953), českotře-
bovský rodák, novinář a prvorepublikový politik, 
starosta pražských Vinohrad, senátor
+1953 (65 let) - Josef Vavřín (11.3.1866 – 12.2.1953), 
výrobce hudebních nástrojů (harmoniky, klavíry, 
flašinety, hudební skříně, orchestriony), majitel firmy 
První východočeská výroba harmonik a heligonek
*1953 (65 let) - MUDr.Radomír Lána (5.5.1953 - 
20.2.2014), primář oddělení ORL nemocnice v Ústí 
nad Orlicí; člen sboru Bendl a Orchestrálního 
sdružení Smetana
+1958 (60 let) - prof. Alois Malich (24.3.1899 – 
13.7.1958), učitel gymnázia v Litomyšli a gymnázia 
v České Třebové, paleontolog
+1958 (60 let) - Zdeňka Baldová (1885 – 1958), 
českotřebovská rodačka, herečka, členka Národního 
divadla, národní umělkyně a laureátka státní ceny; 
členka souboru Městského divadla Královské Vino-
hrady, manželka šéfa činohry Vinohradského divadla 
a režiséra Karla Hugo Hilara; hrála v 63 filmech 
(Morálka paní Dulské, Revizor, Filozofská historie, 
Lidé na kře, Měsíc nad řekou)
+1963 (55 let) - Alois Zamazal (14.2.1909 – 
27.6.1963), duchovní římsko-katolické církve 
v Třebovici, po věznění pracoval v textilní továrně na 
Parníku; odsouzen za podvracení republiky na dva a 
půl roku odnětí svobody, ztrátu čestných občanských 
práv, zákaz duchovenské činnosti na pět let po odpy-
kání trestu; vězněn ve Valdicích a na Mírově, propuš-
těn na amnestii, ale byl těžce nemocen vězněním
+1968 (50 let) - František Bělský (1884 – 1968), 
akademický malíř, grafik, žák prof. Hynaise a Bröm-
se, učil kreslení na třebovském gymnáziu; věnoval 
se i vlastní tvorbě, inspirován byl mimo jiné i zdejší 
krajinou; autor ztraceného nástěnného obrazu v aule 
třebovského gymnázia
+1973 (45 let) - Jan Vokas (20.1.1901 – 22.8.1973), 
středoškolský učitel na gymnáziu, studoval češtinu 
a latinu, aktivní znalec mnoha jazyků (slovanské 
jazyky, němčina, angličtina, francouzština, italština, 
španělština, švédština, hebrejština, arabština, 
malajština); po roce 1948 propuštěn ze školství pro 
špatnou výchovu „pro mír a socialismus“

PhMr. Adolf Jan Rytíř Zapský ze Zap 
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+1973 (45 let) - Emil Plicka (2.2.1886 – 9.12.1973), 
rázovitý a populární třebovský občan, narozen ve 
Vídni, bratr předního fotografa, hudebník, sběratele 
a znalec slovenského folklóru a filmaře Karla Plicky a 
bratra Richarda, odborníka na kranioskopii (z lidské 
lebky odvozuje charakter a vlohy člověka); Emil 
převzal obchod s obuví, hračkami a střižním zbožím 
po matce; lidem byl znám jako neúnavný sběrač že-
lezného šrotu, který vozil na svém vozíku doprovázen 
svými pomocníky, většinou romskými dětmi
+1978 (40 let) - Oldřich Bittl (5.8.1905 – 6.3.1978), 
divadelní ochotník, herec, režisér, pocházel ze staré-
ho hereckého Bittlova rodu, který působil u kočovné 
divadelní společnosti; stál u zrodu Jabkancové pouti 
a byl prvním policajtem (vedle purkmistra Čeňka 
Hampla); tramp, moderátor kulturních akcí, spoluza-
kladatel fotbalového oddílu
+1983 (35 let) - Josef Císař (1894 – 1983), česko-
třebovský rodák, absolvent pražské konzervatoře, 
hudební skladatel (chrámové skladby), ředitel kúru 
na několika místech; doprovázel na klavír houslové-
ho virtuosa Stanislava Ondříčka; v Pardubicích měl 
vlastní klavírní školu 
+1983 (35 let) - František Preisler ml. (29.1.1915 
– 25.3.1983), hudebník, hudební skladatel (scénické 
a chrámové skladby, opereta Šly panenky silnicí); 
člen známé muzikantské rodiny v České Třebové; 
kapelník Východočeského divadla v Pardubicích, 
Kladenského divadla, Městského divadla v Plzni a 
Krajského oblastního divadla v Olomouci; šéf opery 
v divadle v Opavě
+1983 (35 let) - Marie Marklová (5.12.1905 – 
21.7.1983), kronikářka města, knihovnice; redaktorka 
časopisu závodu Perla Kolem dokola; napsala dvě 
knihy (110 let českotřebovského textilu, Pazdeří), po-
vídky, básně; badatelka regionální historie; náčelnice 
jednoty Sokol, divadelnice
+1983 (35 let) - Jaroslav Hosnedl (4.2.1925 – 
2.10.1983), středoškolský učitel (pedagogická škola 
v Pardubicích, SPŠŽ a gymnázium v České Třebové); 
režisér a dramaturg DS Hýbl, divadelní kritik, ama-
térský básník, vedoucí rozhlasového kroužku
+1983 (35 let) - František Vrbický (6.6.1907 – 
7.10.1983), učitel na měšťanské a střední škole 
(SVVŠ); věnoval se botanice, ornitologii a entomolo-
gii; člen Československé společnosti entomologické 
a Československé společnosti botanické; člen aktivu 
pro ochranu životního prostředí
+1988 (30 let) - Emil Mikolecký (21.3.1907 – 

5.1.1988), českotřebovský učitel, člen Orchestrálního 
sdružení Smetana a pěveckého sboru Bendl; městský 
kronikář, správce městského muzea
+1988 (30 let) - Jiří Pávek (14.4.1910 – 29.12.1988), 
akademický malíř, pedagog; věnoval se figurální 
kompoziční tvorbě, kresbě, portrétům, krajinám a 
zátiší
+1993 (25 let) - Václav Fürst (9.12.1909 – 6.7.1993), 
četník, policista, kriminalista; pracoval na 4. kri-
minálním oddělení Krajského velitelství národní 
bezpečnosti v Pardubicích, poté u speciální jednotky 
Bezpečnosti na železnici v České Třebové; objas-
nil mnoho těžkých kriminálních případů, psal do 
odborných sborníků; nejznámější je případ krádeže 
železničních jízdenek z pokladny třebovské stanice 
(zpracován jako 13. díl seriálu 30 případů majora 
Zemana – Romance o nenápadné paní); jeho článek 
Svatebčanem ze služební povinnosti se stal námětem 
filmu Svatba jako řemen
+1998 (20 let) - Doc. RNDr. Ilja Pek, CSc. 
(5.11.1945 – 25.11.1998), přední český paleontolog, 
vedoucí katedry geologie a životního prostředí Příro-
dovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci, 
člen vědecké rady, člen České geologické společnosti
+2003 (15 let) - prof. Ing. Jiří Izer, CSc. (5.12.1937 
– 29.4.2003), vysokoškolský učitel, spoluzakladatel 
Dopravní fakulty Jana Pernera při VŠCHT v Pardubi-
cích; autor padesáti odborných prací publikovaných 
u nás i v zahraničí
+2008 (10 let) - Oldřich Řehák (29.4.1922 – 2008), 
politický vězeň, za války totálně nasazený, bojovník 
proti fašismu; odsouzen za šíření poplašné zprávy 
(rozšiřoval letáky) na šest měsíců a peněžitý trest 
5.000,-; rehabilitován Okresním soudem v Ústí nad 
Orlicí 10. července 1990
+2008 (10 let) - Karel Jelínek (14.9.1940 – 
23.5.2008), politický vězeň; jeho rodina pronásle-
dována od roku 1948, vylepoval plakáty; odsouzen 
na devět let odnětí svobody za pobuřování proti 
republice, pokusy vyděračství, spolčování (vytvořil 
s kamarády skupinu Barbara) a sběhnutí a ztrá-
tu čestných občanských práv na tři roky; vězněn 
v táboře Rovnost v Jáchymově, v Bytízi u Příbrami 
a ve Valdicích; podle jeho životního příběhu napsal 
Arnošt Lustig knihu Bílé břízy na podzim; rehabi-
litován Vyšším vojenským soudem v Příbrami 17. 
dubna 1991

(Zdroj – Kolektiv: Toulky minulostí Českotřebovska 1. 
a 2. díl, 2000 a 2001)
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KOHOUT za rok 1998 (vyšlo z ankety)
Mgr. Marta Demelová – umělec roku
Komorní orchestr Jaroslava Kociana – udá-
lost roku, provedení Händelovy Vodní hudby 
v Javorce
Firma LDM – podnikatel roku
Jana Jiroušková – sportovec roku
Zdeněk Šebek – sportovec roku 
Hudební skupina Madam – za zvýšení prestiže 
města v regionu
Spolek od sv. Kateřiny – za přínos českotřebov-
ské veřejnosti
KOHOUT za rok 1999 (vyšlo ze soutěže)
Týden sportu – událost roku 
Jiří Jireš – umělec roku
Smíšený pěv. sbor BENDL – umělec roku 
Junácké středisko JAVOR – za práci s mládeží
Jana Jiroušková – sportovec roku 
A-mužstvo FK Česká Třebová – sportovec 
roku 
Mimořádná ocenění
Zdeněk Šebek – mimořádné ocenění starosty 
za rok 1999
KOHOUT za rok 2000 
(vyhlášení z nominací)
Stanislav Vosyka – za oblast kultury
Marie Pechancová – za činnost pro město
Mgr. Karel Kubišta – za počin roku, vydání 
knih Toulky minulostí Českotřebovska
Provedení Stabat Mater v kostele sv. Jakuba 
(BENDL a KOJK) – za událost roku 
Divadelní spolek Hýbl – za oblast kultury
Hana Brusenbauchová – za oblast sportu
VK LDM SOKOL Česká Třebová – muži (vo-
lejbal) – za oblast sportu 
Mimořádná ocenění
Letecko-modelářský klub č. 313 – mimořádné 
ocenění rady města za rok 2000
Zdeněk Šebek – mimořádné ocenění starosty 
města za rok 2000
Ing. Zdeněk Lang – in memoriam – ocenění za 
dlouholetý mimořádný přínos městu
KOHOUT za rok 2001
Jiří Jireš – za režii divadelní hry Tři mušketýři
Mgr. Josef Menšík – za úspěšné vedení smíše-

ného pěveckého sboru Bendl 
Jiří Musílek – u příležitosti životního jubilea za 
dlouholetou činnost pro město 
Mgr. Milan Mikolecký – u příležitosti vydávání 
35. ročníku Českotřebovského zpravodaje 
Marek Jukl – za sportovní výkony 
Ing. Aleš Stránský – za sportovní výkony 
Zdeněk Šebek – za reprezentaci města a ČR ve 
vrcholných soutěžích 
Volejbalové družstvo VK SOKOL LDM – za 1. 
ligu volejbalu 
Velký swingový orchestr – za kvalitní koncerty 
a soustavnou činnost
Týden sportu – akce byla vyhodnocena jako 
nejlepší událost roku
KOHOUT za rok 2002
Zdeněk Šebek – za sportovní úspěchy 
u.s. Triarius – Josef J. Kopecký a Lenka 
Špaisová – za přínos v oblasti moderních forem 
kultury
Iscarex, s.r.o. – vzorná reprezentace města 
v oblasti sportu 
Tomáš Macků a Lukáš Demel – za přínos v ob-
lasti sportu, hokejbal
ČSOP Ekocentrum – Jana Černá, Marie 
Pechancová a PaedDr. Hana Grundová – za 
přínos v oblasti ochrany přírody 
Marta Martinková – u příležitosti životního 
jubilea za celoživotní práce v oblasti cvičitelství
KOHOUT za rok 2003
Jaroslav Holec – za rozvoj sportu v České Tře-
bové, rozhodčí lyžování a kuželky 
Jaroslav Slezák – aktivní člen Sokola Parník 
a cvičitel mládeže 

Přehled držitelů ocenění města Česká Třebová 
KOHOUT za roky 1998 - 2016

Keramické ceny města a diplomy
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Kuželkářské družstvo mužů – účastník nej-
vyšší soutěže České republiky, v roce 2003 na 4. 
místě v republice
(hrající kapitán Karel Zubalík a Jiří Hetych ml. 
– nejlepší hráči)
Petra Helebrandová – za systematickou a svě-
domitou práci s dětmi v souboru Kajetánek (10. 
výročí vzniku)
Josef Petrák – za dlouholetou práci s mládeží 
v ZUŠ, u příležitosti životního jubilea
Mojmír Stránský – za vývoj a výrobu auta pro 
postižené občany zn. „Velorex“ 
Udělení čestného občanství města
Zdeněk Šebek – za dlouholetou reprezentaci 
města Česká Třebová v oblasti sportu
KOHOUT za rok 2004
Lubomír Hýbl – za dlouholetou hereckou a re-
žisérskou činnost v divadelním souboru Hýbl 
Karel Hájek – za rozvoj lyžařského sportu 
v České Třebové a podíl na výstavbě vleku na 
Pekláku a podíl na vybudování lyžařského 
střediska v Čenkovicích
Ladislav Beran – za dlouholetý podíl na rozvoji 
sportu v České Třebové 
Volejbalové družstvo kadetů – za významné 
úspěchy ve volejbalu a vzornou reprezentaci 
města Česká Třebová ve sportu 
Hubert Vencl – in memoriam – za celoživotní 
svědomitý výkon zvukaře na mnoha společen-
ských, kulturních i sportovních akcích v České 
Třebové
KOHOUT za rok 2005
Mgr. Marta Demelová – za významný peda-
gogický a umělecký přinos pro výtvarné umění 
a kulturu ve městě
Mgr. Milan Mikolecký – za elektronický deník 
iČTZ
Antonín Kubica – za dlouholetou sportovní 
činnost v tělovýchově
Tereza Bílá – za vynikající sportovní výsledky 
v roce 2005 
Jaroslav Badzik – za práci s mládeží v oddílu 
hokejbalu
KOHOUT za rok 2006
Lubomír Vašina – za organizování Týdne 
sportu
Lea Johanidesová – za vzornou reprezentaci 
města v oblasti sportu 
Mgr. Jan Šebela a Martin Šebela – za publikaci 

Z betlemářské tradice České Třebové
František Preisler ml. – za přínos pro českotře-
bovský kulturní život 
Josef Poukar – za restaurování varhan v rotun-
dě sv. Kateřiny v České Třebové
Šárka Prossová – za realizaci tanečního před-
stavení Podzimní doteky a rozvoj moderního 
tance v našem městě 
MUDr. Petr Eisenvort – in memoriam – za 
celoživotní přínos pro rozvoj sportu ve městě 
Česká Třebová
Cena starosty města
Zora Janebová – za celoživotní přínos v oblasti 
základní a rekreační tělesné výchovy TJ Loko-
motiva a Sokol a nácviky sletových skladeb
OIK TV s.r.o. – při příležitosti 15. výročí jejího 
založení 
KOHOUT za rok 2007
Jakub Jakoubek – za knihu Psotník obecný
Josef Pácl – za dlouholetou sportovní činnost 
v tělovýchově 
Michal Válek – za sportovní úspěchy v oblasti 
hokejbalu 
Fotografický kroužek při Gymnáziu Česká 
Třebová (vedený Milanou Soukupovou a Len-
kou Pešinovou) – za dosažené úspěchy v oblasti 
dokumentární a umělecké fotografie 
Cena starosty města
Jiří Pásek – za celoživotní práci pro město 
a fotbalový klub Česká Třebová 
KOHOUT za rok 2008
PhDr. Blanka Kostřicová, Ph.D. – za literární 
činnost 
Smíšený pěvecký sbor BENDL (řízený Josefem 
Menšíkem) – za velmi úspěšnou koncertní 
činnost v České republice i v zahraničí 
Stanislav Fišar – za celoživotní práci v oblasti 
volejbalu a hokeje
Mgr. Josef Jan Kopecký – za divadelní režii 
a úspěchy na divadelních přehlídkách v roce 
2008
Denis Špička – za vzornou reprezentaci města 
v oblasti sportu
Břetislav Demel – in memoriam – za jeho 
dlouholetou práci v oddílu kuželek
Cena starosty města 
Adriano Poletti – za dlouholetou spolupráci 
mezi městy Agrate Brianza a Česká Třebová
KOHOUT za rok 2009
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Jan Dostál – mistr Evropy v cyklistice do 23 let
Martin Voleský – mistr Evropy v hokejbalu do 20 let
Lubomír Vašina – trenér juniorů ČR ve volej-
balu – 2. místo Olympijské naděje; trenér aka-
demického družstva ČR a 4. místo na Světové 
univerziádě; jubileum 50 let
Jana Endyšová – za množství akcí pro veřej-
nost, pořádaných pod hlavičkou DDM, přede-
vším za nastudování velmi úspěšného dětského 
divadla
Spolek Gymnázia Česká Třebová – za uspořá-
dání oslav při příležitosti 100. výročí založení 
gymnázia a nastudování divadelního představe-
ní Škola základ života
Hudební skupina Medvědi – za velmi úspěš-
nou sérii hudebně-zábavných pořadů uspořáda-
ných v rámci oslav 45 let jejich činnosti
Cena starosty města 
Marie Pechancová – za dlouholetý přínos pro 
město a vedení městské kroniky
PaedDr. Rudolf Abrahám – primátor města 
Svit (Slovensko), k pátému výročí od obnovení 
partnerské spolupráce mezi oběma městy
KOHOUT za rok 2010
PaedDr. Miloslav Zoubele – za zásluhy o roz-
voj sportu ve městě Česká Třebová
PhDr. Ludmila Marešová – Kesselgruberová – za 
uspořádání kulturní akce Výtvarná Svinná 2010
BACRIE, o.s. – za celoroční projekt Lovci mamutů
Rocková skupina NIL – za vydání hudebního 
CD a úspěšnou koncertní činnost
Jan Šimůnek st. – za zásluhy o rozvoj sportu ve 
městě Česká Třebová
Cena starosty města
Mgr. Milan Michalski – za činnost v mineralo-
gickém klubu, publikační činnost a fotografické 
reportáže pro Město Česká Třebová, mineralog, 
učitel, fotograf, publicista
Miloš Dušek – za činnost v odboji ve druhé 
světové válce, českotřebovský odbojář
Ing. Aleš Stránský – za reprezentaci Města 
Česká Třebová v běžeckých soutěžích, atlet, 
běžec do vrchu
KOHOUT za rok 2011
Oldřich Stránský – za zásluhy v oblasti sportu 
(mistr sportu) u příležitosti jeho životního 
jubilea (80 let) 
Monika Simonová – za vynikající sportovní 
výkony v oblasti cyklistiky

DS TRIARIUS, občanské sdružení – za divadelní 
premiéry Strange Love, Orangutan v továrně a Ucho
Mateřské centrum ROSA – za cyklus letních 
a zimních divadelních představení
Jaromír Šlemr – za knihu Čas je jako kůň 
s jezdcem
Mimořádné ocenění starosty města 
Jiří Musílek – u příležitosti jeho životního 
jubilea (70 let)
KOHOUT za rok 2012
Milan Špičák – za dirigentskou činnost
Jarka Bittl – za knihu „Světlo za zrcadlem“, 
výtvarnou a literární činnost
studenti Gymnázia Česká Třebová – Adam 
Ostruszka, Jiří Štembírek, Michal Koubek, 
Adam Pávek a David Lazárek
za dokument „Válečné osudy – Vasil Timkovič“
Petr Kvasnička – za 2. místo na MS Masters 
(hokejbal)
PaedDr. František Doležal – za zásluhy o roz-
voj sportu, životní jubileum
Emil Vydra – in memoriam – za zásluhy o roz-
voj sportu
Cena starosty města
Miroslav Faltus – za zásluhy o rozvoj města
KOHOUT za rok 2013
Jaroslav Fiurášek – za celoživotní sportovní 
činnost
Družstvo volejbalistů mladších žáků TJ SOKOL II. 
– za vynikající sportovní úspěchy v roce 2013
RNDr. Pavel Kovář, Csc. – za knihy Radost 
z chůze a Každou nohou v jiné době
Martin Šebela – za knihu Z historie Bezděkova 
a okolí II 
Ocenění starosty města
František Kajetán Zedínek – za obdivuhodnou 
celoživotní tvorbu v oblasti hudby, u příležitosti 
jeho významného životního jubilea
Radovan Švarc – za úspěšnou reprezentaci 
českotřebovského gymnázia v matematických 
soutěžích
KOHOUT za rok 2014
Eliška Štichauerová - za vynikající výsledky 
v plavání
Josef Kyncl - za celoživotní zásluhu o rozvoj 
sportu v České Třebové
Jiří Hetych - za celoživotní zásluhu o rozvoj 
sportu v České Třebové
DS Hýbl - za divadelní hru Kytice



61

Linda Keprtová - za režii opery Eva od Josefa 
Bohuslava Foerstera
DS Triarius - za úspěšné provedení několika 
premiér v předešlém roce 
Cena starosty města 
František Preisler - za celoživotní přínos pro 
kulturu v našem městě
KOHOUT za rok 2015
Michaela Stránská - za vynikající výsledky v 
běhu a trenérskou práci v Iscarex Junior teamu
Bohumír Štusák - za celoživotní zásluhy o 
rozvoj sportu (atletika a gymnastika) v České 
Třebové
Mládežnický oddíl volejbaluý T.J. Sokol Česká 
Třebová II - za mimořádné výsledky ve své 
věkové kategorii
Bohuslav Štusák - za celoživotní zásluhy o 
rozvoj sportu (judo) v České Třebové
Taneční škola Česká Třebová - za taneční 
festival Podzimní doteky 2015
Loutkářský soubor Čtyřlístek - za premiéry v 
roce 2015
Jaroslav Plocek - za výstavu fotografií Stavitelé 
terminálu
Cena starosty města
Obec Horní Lhota - při příležitosti 70. výročí 

vzájemné spolupráce
SDH Česká Třebová - za delouhodobou spo-
lupráci s Městem Česká Třebová při organizaci 
akcí pro širokou veřejnost
KOHOUT za rok 2016
Renata Eisenwortová - za trenérskou a organi-
zační práci v oddílu plavání
Iveta Tučková - za dlouholetou propagaci ruris-
tiky a řízení ZO KČT
Zdeněk Vrba - za dlouholetou práci ve prospěch
českotřebovského fotbalu
Vlasta Kreuzová - za zásluhy o rozvoj českotře-
bovského amatérského divadla s přihlédnutím k 
přípravě kostýmů
Vojtěch a Mgr. Milana Soukupovi - za práci a 
fotografickou dokumentaci činnosti tanečního 
oboru ZUŠ
Skupina Poutníci ČT - za dlouholetou činnost 
amatérské hudební skupiny a propagaci města
Cena starosty města
PaedDr. Zbyněk Slavík in memoriam - řediteli 
ZŠ Habrmanova a zastupiteli města
Jiří Němec - florbalový rozhodčí, za rozhodnost 
při pádu střechy sportovní haly na Skalce
KOHOUT za rok 2017
(Ceny budou předány v květnu 2018)

Josef Glückmann (25. 7. 1853–14. 4. 
1918) – starosta města (1912)
Tomáš Garrigue Masaryk (7. 3. 1850–14. 
9. 1937) – prezident ČSR, pedagog, politik, 
filozof (?)
Jiří Pichl (18. 2. 1872–20. 12. 1952) – 
senátor, starosta pražských Vinohrad, 
pedagog, novinář, politik (?)
MUDr. František Lašek (22. 11. 1872–4. 
5. 1947) – historik, primář nemocnice v Li-
tomyšli, purkmistr města Litomyšl (1933)
Jan Masaryk (14. 9. 1886–10. 3. 1948) 
– politik, diplomat, ministr zahraničních 
věcí, syn prvního československého prezi-
denta (1947)
Zdeněk Nejedlý (10. 2. 1878–9. 3. 1962) 
– ministr, politik, spisovatel, historik, 
literární historik, muzikolog (1948)
František Formánek (1. 4. 1888–5. 4. 

1964) – sochař, vynálezce (1964)
Jindřich Praveček (1. 3. 1885–11. 2. 1969) 
– hudební skladatel, dirigent (1965)
František Preisler (29. 1. 1915–25. 3. 
1983) – hudebník a dirigent (1965)
Alexandr Vasiljevov (x–x) – velitel oku-
pační posádky sovětských vojsk v České 
Třebové (1973, odebráno 1992)
Vratislav Rybička (9. 2. 1902–30. 9. 1997) 
– technický úředník, čestný spolupracov-
ník technického výboru pro předpisy, se-
nátní rada ve Vídni, veřejný činitel (1992)
Eduard Haken (22. 3. 1910–12. 1. 1996) – 
operní pěvec, člen Národ. divadla (1995)
František Kajetán Zedínek (7. 8. 1923) – 
hudební skladatel, pedagog (2003)
Zdeněk Šebek (1960) – postižený spor-
tovec, mistr světa a paralympijský vítěz ze 
Sydney (2004)

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA
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INFORMACE O MĚSTĚ A MĚSTSKÉM ÚŘADU
Město Česká Třebová vzniklo jako územní samosprávné společenství 
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích 
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Od 1. ledna 
2003 je město Česká Třebová obcí s rozšířenou působností, má tzv. „pově-
řený úřad“.

Kontaktní údaje:
Městský úřad Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
tel.: 465 500 111 (spojovatelka)
fax: 465 531 159
e-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz
web: www.ceska-trebova.cz
Provozní doba městského úřadu
Pondělí: 8:00–11:00 12:00–17:00
Úterý: 8:00–11:00 12:00–15:00
Středa: 8:00–11:00 12:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–11:00 12:00–15:00
Pátek: 8:00–11:00 12:00–14:00
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zastupitelstvo města (dále jen „ZM“) je 
nejvyšším samosprávným orgánem Města 
Česká Třebová. Má 27 členů a vykonává 
nejdůležitější pravomoci v oblasti samo-
statné působnosti města, které jsou vyme-
zeny zákonem o obcích.
RADA MĚSTA
Rada města (dále jen „RM“) je výkon-
ným orgánem obce v oblasti samostatné 
působnosti, má 9 členů a ze své činnosti se 
zodpovídá zastupitelstvu města. V oblasti 
přenesené působnosti přísluší RM rozho-
dovat jen tehdy, stanoví-li tak zákon. 

Výbory Zastupitelstva města
•	 Finanční výbor
•	 Kontrolní výbor
Komise Rady města
•	 Inventarizační komise
•	 Škodní komise

•	 Povodňová komise města
•	 Komise pro přidělování bytů v domech 

s pečovatelskou službou
•	 Komise pro dražbu bytů
•	 Komise pro výběrová řízení na pronájmy 

a prodeje městského majetku
•	 Komise městského architekta
•	 Dopravní komise
•	 Kulturní komise
•	 Sportovní komise
•	 Komise pro veřejné zakázky
•	 Komise pro integraci národnostních 

menšin
•	 Komise pro přidělování bytů sociálně 

potřebným občanům a rodinám
Komise starosty města Česká Třebová
•	 Povodňová komise obce s rozšířenou 

působností
•	 Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

MĚSTSKÁ POLICIE ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kontaktní údaje:
Městská policie Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
tel.:  465 532 229 
 156 (tísňová linka)
fax: 465 531 159
e-mail: petr.vencl@ceska-trebova.cz
web: www.ceska-trebova.cz
Velitel: Petr Vencl
Zástupce velitele: Petr Baláž
Činnost městské policie se řídí zákonem 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Složení zastupitelstva města a rady města 
(neuvolnění členové zastupitelstva města jsou řazeni abecedně)

Jméno Funkce Polit. strana, sdružení

Jaroslav Zedník starosta města Nestraníci s podporou TOP 09 

Ing. Jaromíra Žáčková místostarostka ČSSD

Dobromil Keprt místostarosta Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Stanislav Beneš člen RM a ZM Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Radim Kolář člen RM a ZM Nestraníci s podporou TOP 09

Mgr. Jan Kovář člen RM a ZM ČSSD

Jiří Kyncl člen RM a ZM ČSSD

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D. členka RM a ZM Nestraníci s podporou TOP 09

Ing. Dalibor Zelený člen RM a ZM ČSSD

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. člen ZM Nestraníci s podporou TOP 09

Ing. Miloslav Cindr člen ZM Nestraníci s podporou TOP 09

MUDr. Martin Formánek člen ZM ODS

Mgr. Hana Frühaufová členka ZM ODS

Petr Gregar člen ZM Nestraníci s podporou TOP 09

Pavel Jasanský člen ZM KSČM

Mgr. Josef Menšík člen ZM Koalice pro Českou Třebovou

Mgr. Milan Mikolecký člen ZM Koalice pro Českou Třebovou

MgA. Bohuslav Mimra člen ZM Koalice pro Českou Třebovou

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. člen ZM ČSSD

Mgr. Eva Ostruzsková členka ZM ČSSD

Mgr. Magdaléna Peterková členka ZM Koalice pro Českou Třebovou

PhDr. Petr Poldauf člen ZM Koalice pro Českou Třebovou

Ing. Petr Skopal člen ZM Koalice pro Českou Třebovou

Lenka Slavíková členka ZM Třebováci pro sport a zdraví

Ing. Aleš Stránský člen ZM Nestraníci s podporou TOP 09

Lubomír Vašina člen ZM Třebováci pro sport a zdraví

PharmDr. Richard Záveský člen ZM Koalice pro Českou Třebovou
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PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Kultura 
•	 Kulturní centrum Česká Třebová
•	 Městská knihovna Česká Třebová
•	 Městské muzeum Česká Třebová
Školství
•	 Mateřská škola Česká Třebová, Habrma-

nova
•	 Mateřská škola Česká Třebová, U Kou-

paliště
•	 Mateřská škola Česká Třebová, U Sta-

dionu
•	 Mateřská škola Česká Třebová, Vinohra-

dy
•	 Základní škola Česká Třebová, Habrma-

nova ulice
•	 Základní škola Česká Třebová, Nádražní 

ulice
•	 Základní škola Česká Třebová, Ústecká 

ulice
•	 Dům dětí a mládeže Kamarád, Česká 

Třebová
•	 Základní umělecká škola Česká Třebová
Dále sem patří
•	 Sociální služby Česká Třebová
•	 Kontakt na SENIOR DOPRAVU: 

728 417 506
•	 Domov důchodců: 
•	 SPOLEČNOSTI ZŘÍZENÉ MĚSTEM 

ČESKÁ TŘEBOVÁ
•	 Eko Bi s.r.o.
•	 TEZA, s. r. o.
•	 Vodárenská společnost Česká Třebo-

vá, s.r.o.

OSADNÍ VÝBORY
Aktuální stav členů 
Skuhrov
Předseda: Daniel Klika 
Tomáš Kyčmol, Lukáš Pakosta, Martin 
Tlapák
Kozlov
Předseda: Jan Stránský 
Martin Jasanský, Miloslav Pirkl, Vojtěch 
Heger, Vlastimil Voleský

Lhotka
Předseda: Aleš Valenta
Mgr. Vladimír Herník, Marek Tomeš, 
Radek Jasanský, Blahoslav Morkes
Svinná
předseda: Soňa Mužíková
Lucie Kocůrková, Dana Svatá, Milada Bar-
toníčková, Petra Válková, Pavel Mikulecký, 
Michal Jaško

Přehled platných nařízení Rady města Česká Třebová
Zveřejněno na www.ceska-trebova.cz, v rubrice Město a samospráva – 
dokumenty města – nařízení rady města

Rok 2009
1/2009  o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt od-

straňování závad ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic

Rok 2013
1/2013  Tržní řád – zákaz podomního a pochůz-

kového prodeje
2/2013  o rozsahu, způsobu a lhůtách odstra-

ňování závad ve schůdnosti chodníků 

a místních komunikací a průjezdních 
úseků silnic a o vymezení úseků míst-
ních komunikací a chodníků, na kterých 
se pro jejich malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstra-
ňováním sněhu a náledí

Rok 2015
1/2014 o placeném stání na místních komuni-
kacích
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Budova Městského úřadu Česká Třebová 
na Starém náměstí 78
Kancelář starosty a místostarostů
Kancelář tajemníka
•	 sekretariát 
•	 oddělení informatiky 
•	 oddělení personální a mzdové
•	 oddělení správních činností – matrika, 

evidence obyvatel, občanské průkazy, 
cest. doklady

•	 oddělení vnitřní správy – krizové řízení, 
podatelna, pokladna, ověřování doku-
mentů a podpisů, pracoviště CZECH 
POINT, turistické informační centrum

•	 oddělení provozní
Odbor rozvoje města a investic
•	 stavební a investiční činnost, státní pa-

mátková péče, program obnovy venkova, 
územní plánování, územní analytické 
podklady, koordinovaná stanoviska

Odbor finanční
•	 finanční záležitosti města, poplatky
Odbor životního prostředí
•	 ochrana ovzduší, odpadové hospodář-

ství, ochrana přírody a krajiny, ochrana 
zemědělského půdního fondu, lesní hos-
podářství, myslivost, oddělení vodního 
hospodářství, rybářství, ochrana zvířat 
proti týrání, rostlinolékařská péče

Útvar vnitřního auditu
Odbor právní
•	 oddělení pro přestupky a oddělení 

exekuční
Odbor výstavby
•	 obecný stavební úřad, vyvlastňovací 

úřad, přidělování čísel popisných a evi-
denčních

Odbor majetku města
•	 evidence a správa nemovitého majetku 

města
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
•	 školství, kultura, tělovýchova, protidro-

gový koordinátor
Odbor obecní živnostenský úřad
•	 registrace podnikatelů, živnostenská 

kontrola, centrální registrační místo, 
evidence zemědělského podnikatele

Městská policie 
Budova bývalého sídla společnosti TEZA 
s. r. o. v Habrmanově ulici 1642
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
•	 oddělení sociálních služeb (výkon funkce 

opatrovníka nesvéprávných osob, sociální 
kurátor, sociální pracovníci, výměna par-
kovacích průkazů pro osoby se zdravot-
ním postižením, agenda bytů pro sociálně 
potřebné občany a agenda bytů v domech 
s pečovatelskou službou, evroklíče)

•	 oddělní sociálně právní ochrany dětí 
(výkon opatrovnictví nezletilých dětí, 
náhradní rodinná péče, kurátor pro děti a 
mládež, ochrana týraných a zneužívaných 
dětí). 
Budova bývalého sídla společnosti 
HÁC v Podbranské ulici 2043, v areálu 
STK

Odbor dopravy a silničního hospodářství
•	 evidence vozidel, evidence řidičů, 

přestupky v dopravě, zkušební komisaři, 
silniční správní úřad, taxi služby, emisní 
stanice

ŠKOLSTVÍ
•	 Mateřská škola Č. Třebová, Habrmanova
•	 Mateřská škola Č. Třebová, U Koupaliště
•	 Mateřská škola Č. Třebová, U Stadionu
•	 Mateřská škola Č. Třebová, Vinohrady
•	 ZŠ praktická, Č. Třebová (k 31.8.2017 zanikla, 

sloučena se Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ v ÚO)
•	 Základní škola Č. Třebová, Habrmanova
•	 Základní škola Č. Třebová, Nádražní
•	 Základní škola Č. Třebová, Ústecká
•	 Gymnázium Č. Třebová
•	 VOŠ a SŠT Č. Třebová 
•	 Dům dětí a mládeže Kamarád Č. Třebová
•	 Základní umělecká škola Česká Třebová

ROZMÍSTĚNÍ ODBORů MěÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH
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VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKů VYBÍRANÝCH 
MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

Výčet nejdůležitějších správních poplatků, které jsou vybírány v souladu se zákonem  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:
ODDĚLENÍ VNITŘNÍ SPRÁVY
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie za každou i započatou stránku 30 Kč
Ověření podpisu na listině za každý podpis 30 Kč
Vydání Veřejné listiny o identifikaci 200 Kč
Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy - CZECHPOINT
(výpisy z Katastru nemovitostí, Živnostenského a Veřejného rejstříku – obchodního, na-
dačního, spolkového…, Rejstříku trestů a Rejstříku trestů právnické osoby, výpis z bodo-
vého hodnocení řidiče, insolvenčního rejstříku, ze základních registrů, vydání ověřeného 
výstupu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu 
modulu autovraků ISOH …) 
- za první stránku 100 Kč
- za každou další i započatou stránku 50 Kč
Kopie katastrální mapy 100 Kč
Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč
Autorizovaná konverze dokumentů 30 Kč/stránka
Žádost o nové přístupové údaje k datové schránce v době tří let více než jednou 200 Kč
ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých 
spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo 
z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu
- za každou i započatou stránku 50 Kč
- na technickém nosiči dat 40 Kč
- za 1. stránku 15 Kč
-  a za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na 

tiskárně počítače 5 Kč
Evidence obyvatel:
Ohlášení změny místa trvalého pobytu 
- za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku 50 Kč
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
- za každou i započatou stránku 50 Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel
za každou osobu 100,- Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100,- Kč 
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu formou kolkové známky 500,- Kč
Občanské průkazy: 
-  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji  

a s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč
-  Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů  

s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč
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-  Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů  
s dobou platnosti na 3 měsíce 100 Kč

- Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50 Kč
-  Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území 

České republiky 100 Kč
-  Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, 

ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100 Kč
- Vydání občanského průkazu se strojově  čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo   
vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku 
před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu 200 Kč
- Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč
-  Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100 Kč
Cestovní doklady:
Vydání cestovního pasu:
- občanům starším 15 let 600 Kč
- občanům mladším 15 let 100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě: 
- občanům starším 15 let 4 000 Kč
- občanům mladším 15 let 2 000 Kč
Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan 
uvedl v žádosti 100 Kč
Matrika: 
Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin (za každou matriční událost) 20 Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100 Kč
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 
 100 Kč
Vydání osvědčení o státním občanství České republiky 100 Kč
Vydání potvrzení o národnosti 100 Kč
Udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě 2 000 Kč
Udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě 500 Kč
Udělení státního občanství České republiky azylantovi 500 Kč
Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 
zákona o státním občanství České republiky 500 Kč
Vydání povolení změny
-  příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívěj-

ší příjmení 100 Kč
-  jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt v ČR 2 000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu  
nebo mimo úředně určenou místnost 1 000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní 
způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500 Kč
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Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů 100 Kč
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Registrace vozidla včetně registrace jednotlivě dovezeného vozidla
osobní, nákladní, traktor 800 Kč
motocykl do 50 ccm 300 Kč
motocykl nad 50 ccm 500 Kč 
přívěs do 750 kg 500 Kč
přívěs nad 750 kg 700 Kč
Vydání nové registrační značky kus/200 Kč
Vydání zvláštní registrační značky 500 Kč
Vyřazení vozidla z provozu 200 Kč
Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla a technického průkazu 100 Kč
Jiné změny prováděné v registru vozidel 50 Kč
Přestavba vozidla, motocyklu a přívěsu 1 000 Kč 
ostatní dle druhu 500/1 000 Kč
Vydání registrace autoškoly 2 000 Kč
Změna registrace autoškoly 1 000 Kč
Vydání nového řidičského průkazu 50 Kč 
Rozšíření řidičského průkazu 50 Kč
Změny údajů v řidičském průkazu 50 Kč
Zapsání profesní způsobilosti do ŘP 50 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti u cizince 200 Kč
Ztráta, odcizení řidičského průkazu - vystavení nového 50 Kč
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 50 Kč
Výpis z evidenční karty řidiče 15 Kč první strana, každá další 5 Kč
Zvláštní užívání pozemních komunikací do 10 dnů 100 Kč
nad 10 dnů 500 Kč
nad 6 měsíců 1 000 Kč
Zvláštní užívání místních komunikací - vyhrazení parkovacích míst 1 000 Kč
Připojení nemovitosti k pozemní komunikaci  
(sjezdy na místní komunikace a silnice II. a III.třídy) 500 Kč
Stavební povolení ke stavbě (výstavba mostu) 3 000 Kč
Stavební povolení ke změnám stavby (při rekonstrukci) 2 500 Kč
Zkouška k získání řidičského oprávnění 700 Kč
Opravná zkouška - pravidla provozu na pozemních kom. 100 Kč
Opravná zkouška - ovládání a údržba vozidla 200 Kč
Opravná zkouška - praktické jízdy 400 Kč
Výdej dat z registru vozidel  15 Kč za každé vozidlo
Vydání osvědčení Taxi 200 Kč
Vydání paměťové karty - řidiče 700 Kč
- vozidla 700 Kč
- servisní 700 Kč
Ekologická daň  - vozidlo neplní emisní normu EURO 10 000Kč
- vozidlo plní emisní normu EURO 1 5 000 Kč
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- vozidlo plní emisní normu EURO 2 3 000 Kč
Poplatek za rezervaci značky na přání 500 Kč
Vydání jednoho kusu tabulky s registrační známkou na přání 5 000 Kč
ODBOR VÝSTAVBY 
Položka 17 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(výňatek textu).
Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně 
vlivu užívání stavby na území.
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 1 000 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 5 000 Kč
c)  ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) 

s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d)  ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží 1 000 Kč  

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 5 000 Kč
e)  ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné 

technické infrastruktury nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené 
v písmenech a) nebo b) 1 000 Kč

f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 20 000Kč
g)  ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod  

do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m² 1 000 Kč
b) nad výměru 5 000 m² 3 000 Kč
Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč
Poznámky:
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společ-

ným územním souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které jsou 
uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených 
v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši 
poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve 

výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb 

poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad 

poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere 
správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků

Položka 18 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(výňatek textu).
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Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 5 000 Kč  
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty 10 000 Kč 
c)  ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenech a) nebo b) 

s výjimkou stavby garáže 500 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů 1 000 Kč 
     a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše  5 000 Kč
e)  ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený  

záměr projedná ve stavebním řízení 1 000 Kč
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) 10 000Kč
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod  
do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) 3 000 Kč
Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč
Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona 1 000 Kč
Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3) 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000 Kč
Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1 000 Kč 
Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000 Kč 
Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000 Kč
Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo 
z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5 000Kč
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené doku-
mentace skutečného provedení stavby (paspartu) 500 Kč
Poznámky:
1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje nebo povoluje, nebo 

veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této 
položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní 
úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby 
příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanove-
ných v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb 
poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

Položka 19 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(výňatek textu).
Místní šetření nebo ohledání na místě
za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000 Kč 
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za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000 Kč
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vy-

dání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolau-

dačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních 

pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účast-

níka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka 
řízení.  

ODBOR FINANČNÍ
- Přijetí žádosti o povolení k umístění herního prostoru hazardní hty 4 000 Kč
- Přijetí žádosti o změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna 
hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 2 500 Kč
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
- Vydání loveckého lístku s platností nejdéle na 1 den 30 Kč
na 5 dnů 50 Kč
na 30 dnů 70 Kč
na 6 měsíců 100 Kč
na 12 měsíců 150 Kč
na 12 měsíců pro osoby studující myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci 
svého povolání nebo funkce 75 Kč
- Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000 Kč
- Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500 Kč
- Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200 Kč
- Vydání rybářského lístku s dobou platnosti  
30 dní 200 Kč
1 rok 100 Kč
1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže 50 Kč
3 roky 200 Kč
3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže 100 Kč
10 let 500 Kč
10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže 250 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1 000 Kč
na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které 
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 500 Kč
- Povolení výkonu rybářského práva 2 000 Kč
-  Vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění 

odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 300 Kč
-  Vydání stavebního povolení ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)  

(stavby neuvedené v sazebníku za správní poplatek 300 Kč – viz položka výše) 3 000 Kč
-  Vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením nebo o prodloužení platnosti 
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stavebního povolení 1 000 Kč
- Vydání Rozhodnutí o povolení k odstranění stavby 500 Kč
-  Místní šetření nebo ohledání na místě - za každou započatou hodinu v pracovní době 

správního úřadu 500 Kč
- Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromaž-
ďování nebo soustřeďování odpadů 1 000 Kč 
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Další ohlášení živnosti 500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Vydání rozhodnutí o schválení odp. zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnost. rejstříku na žádost  
- za každou i započatou stránku 20 Kč
Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 5 Kč
Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona  50 Kč
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do 
živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z 
vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení 
koncese. 
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky 
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle 
písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a 
podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad 
úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden 
poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stano-
vený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých 
spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo 
z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu
- za každou i započatou stránku 50 Kč
- na technickém nosiči dat 40 Kč
je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
- za první stránku 15 Kč
- a za každou další i započatou stránku 5 Kč
- Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000 Kč
- Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč
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Přehled platných obecně závazných vyhlášek 
schválených ZM Č. Třebová    (Zveřejněno na www.ceska-trebova.cz 
v rubrice Město a samospráva – dokumenty města – obecně závazné vyhlášky)
1994–1998 –  Nezůstala žádná platná vyhláška
1999
2/1999  Vyhláška o zřízení městské policie
2000-2001 – Nezůstala žádná platná vyhláška
2002
1/2002  OZV, kterou se stanovuje požární řád 

města Česká Třebová a stanoví se pod-
mínky k zabezpečení požární ochrany 
při akcích, kterých se zúčastní větší 
počet osob

4/2002  o užívání zařízení města – plakátnic 
a sloupů veřejného osvětlení k informač-
ním a reklamním účelům

2003-2004 –  Nezůstala žádná platná vyhláška
2005
2/2005  kterou se zrušuje OZV č. 12/1993 o městské 

policii (dodatek), OZV č. 4/1996 o zákazu 
používání zábavné pyrotechniky a OZV 
č. 6/2004, kterou se ruší OZV č. 1/2004, 
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestič-
ních nákladů mateřských škol zřizovaných 
Městem Č. Třebová

3/2005  o závazných částech územního plánu 
Města Česká Třebová

5/2005  o vytvoření a použití účelových pro-
středků fondu rozvoje bydlení na území 
města Česká Třebová

2006
5/2006  o závazných částech Regulačního plánu 

městské památkové zóny města Č. Třebová
2007
1/2007  kterou se zrušuje OZV č. 2/1994 o úpra-

vě základního nájemného podle polohy 
domu a OZV č. 3/1998 o koeficientu 
růstu nájemného z bytu v závislosti na 
velikosti obce

2/2007  o stanovení školských obvodů základ-
ních škol zřizovaných městem Česká 
Třebová

2008-2010  –  Nezůstala žádná platná vyhláška
2011
2/2011  o zákazu konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství
3/2011 o místním poplatku ze psů
2012
1/2012  o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístup-
ných tanečních zábav, diskoték a jiných 
kulturních podniků v rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného pořádku.

2013
3/2013  k zabezpečení místních záležitostí veřej-

ného pořádku
2014
1/2014  o systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na 
území města Česká Třebová a o systému 
nakládání se stavebním odpadem.

2/2014  Vyhláška o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí

2015
1/2015 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů
2017
1/2017 o stanovení školských spádových obvo-
dů mateřských škol zřizovaných městem ČT
2018
3/2017 o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství
4/2017 o době nočního klidu

- Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč
Osvobození: Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provo-
zující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, 
ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do 
evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním 
předpisem.
Předmětem poplatku není: Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na 
změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.
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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
předpisů 
Článek 1 - Náklady na pořízení kopií a tisku
Náklady na pořízení listinných kopií:
Kopírování   
- kopie (tisk) formátu A4 - černobílá, jednostranná 2 Kč 
- kopie (tisk) formátu A4 - černobílá, oboustranná 4 Kč
- kopie (tisk) formátu A4 - barevná, jednostranná 10 Kč 
- kopie (tisk) formátu A4 – barevná, oboustranná 20 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – černobílá, jednostranná   3 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – černobílá, oboustranná   6 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – barevná, jednostranná 15 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – barevná, oboustranná                 30 Kč
Náklady na pořízení elektronické kopie skenováním
- elektronická kopie formátu A4 – barevná i černobílá   2 Kč
- elektronická kopie formátu A3 – barevná i černobílá   3 Kč
Článek 2 - Náklady na opatření technických nosičů dat
- Náklady na 1 ks CD  12 Kč
- Náklady na 1 ks DVD 12 Kč
- V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny poža-
dovaného technického nosiče dat. 
- Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace 
zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. 
Článek 3 - Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace, požaduje 
se úhrada nákladů za každou započatou hodinu 200 Kč. Jedná se o práci zaměstnance spojenou 
s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informace z více pramenů, práce vyžadující spolupráci více 
odborů, sestavování materiálů z různých podkladů, nebo rozsáhlou a náročnou anonymizaci doku-
mentu.
Článek 4 - Náklady na doručování
Náklady na zasílání poštovní zásilky jsou požadovány dle platného ceníku poskytovatele poštovních 
služeb.
Doručování informací do datové schránky žadatele nebo na e-mailovou adresu není zpoplatňováno.
Článek 5 - Hrazení nákladů
Úhradu vyčíslených nákladů za poskytnutí informace stanovených dle tohoto Sazebníku je možné 
provést 
- v hotovosti v pokladně Městského úřadu Česká Třebová
bezhotovostní platbou na účet Města Česká Třebová. 
Článek 6 - Ostatní náklady
Ostatními náklady se rozumí správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a cestovní náhrady dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Článek 7
Závěrečná ustanovení
a) Požadovaná informace je žadateli poskytnuta až po provedené úhradě vyčíslených nákladů.
b) Sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen usnesením Rady města Česká Třebová  
č. 21 dne 11.01.2016 s účinností od 12.01.2016. Současně se zrušuje Sazebník úhrad za poskytování 
informací schválený usnesením Rady města Česká Třebová 908/2007 dne 05.09.2007.
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Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
o stanovení školských spádových obvodůS mateřských škol zřizovaných městem Česká 
Třebová
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém 
zasedání dne 20.02.2017, usnesením č.31 usnes-
lo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 
písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 
10, písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Školské obvody spádových mateřských škol
Školské obvody mateřských škol zřízených měs-

tem Česká Třebová se stanovují takto:
Školský obvod 1
Školský obvod 1 tvoří celé území města Česká 
Třebová. Do školského obvodu 1 spadají násle-
dující mateřské školy zřizované městem Česká 
Třebová:
Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova,
Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště,
Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu,
Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni vyhlášení.3 měsíců,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém 
zasedání dne 11.12.2017 usnesením č. 175 
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále 
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Česká Třebová touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za užívání veřejného prostran-
ství (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatku vykonává Městský úřad 
v České Třebové (dále jen „správce poplatku“). 
Čl. 2
Předmět poplatku 
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného 
prostranství, kterým se rozumí umístění dočas-
ných staveb a zařízení sloužících pro poskyto-
vání prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa 
a užívání tohoto prostranství pro potřeby tvorby 
filmových a televizních děl. 
Čl. 3

Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, 
která užívá veřejné prostranství způsobem 
uvedeným v článku 2.
Čl. 4
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání 
veřejných prostranství, která jsou vymezena 
graficky v příloze č. 1 a č. 2. Tyto přílohy tvoří 
nedílnou součást této vyhlášky. 
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo 
užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, 
kdy toto užívání fakticky skončilo. 
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit 
zvláštní užívání veřejného prostranství nejpoz-
ději v den zahájení užívání veřejného prostran-
ství. V případě havárie je nutno splnit ohlašo-
vací povinnost do 3 dnů od prvního záboru 
veřejného prostranství souvisejícího s pracemi 
na odstranění havárie. Pokud tento den připad-
ne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, 
je poplatník povinen splnit ohlašovací povin-
nost nejblíže následující pracovní den. 
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník 
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povinen sdělit správci poplatku 
jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název 
nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo 
podnikání, popřípadě další adresy pro doru-
čování; právnická osoba uvede též osoby, které 
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplat-
kových věcech, 
čísla všech svých účtů u poskytovatelů plateb-
ních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb 
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnika-
telskou činností, v případě, že předmět poplatku 
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
další údaje rozhodné pro stanovení výše po-
platkové povinnosti, zejména předpokládanou 
dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejné-
ho prostranství, včetně skutečností dokládají-
cích vznik nároku na případné osvobození od 
poplatkové povinnosti.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na 
území členského státu Evropské unie, jiného 
smluvního státu Dohody o Evropském hospo-
dářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 
uvede kromě údajů požadovaných v odst. 
2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování. 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, 
je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je 
poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů 
uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 
dnů.
Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je 
od poplatkové povinnosti osvobozen.
Čl. 7
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a 
každý i započatý den:
za umístění prodejního zařízení před provozov-
nou – k.ú. Česká Třebová ….............    1,- Kč,
za umístění prodejního zařízení před provozov-
nou – k.ú. Parník, Lhotka .....  0,50 Kč,
za umístění prodejních zařízení na ostatních 
místech………………………. ........   50,- Kč,
za umístění předzahrádek v památkové zóně 
(vymezena ve vyhlášce MKČR 250/1995 Sb., 
o prohlášení území historických jader vybra-
ných měst a jejich částí za památkové zóny), 
Nové náměstí, náměstí Jana Pernera, Nádražní 

ulice, před domem čp. 405 na ulici F. V. Krejčí-
ho ………………………......     1,- Kč,
za umístění předzahrádek na ostatních mís-
tech…………………………    0,50 Kč,
za umístění ostatních dočasných staveb slouží-
cích pro poskytování prodeje a 
sžeb………………………… 10,- Kč,
za umístění stavebního nebo reklamního zaříze-
ní ………………………..…   1,- Kč,
za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných 
obdobných atrakcí ………...  1,- Kč,
za umístění skládek uhlí a dřeva po 24 hodinách 
od vzniku ……………..........   10,- Kč,
za umístění skládek stavebních materiálů 
………………………………   5,- Kč,
za umístění jiných skládek 
………………………………   10,- Kč,
za užívání veřejného prostranství pro potřeby 
tvorby filmových 
a televizních děl …………… 10,- Kč.
Město Česká Třebová stanovuje poplatek pau-
šální částkou následovně:
za umístění dočasných staveb a zařízení slouží-
cích pro poskytování prodeje a
služeb do 25 m2 ………..…   1.500,- Kč/rok,
za umístění dočasných staveb a zařízení slouží-
cích pro poskytování prodeje a 
služeb do 40 m2 ………………   3.000,- Kč/rok,
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobní automobil ……...............  1.200,- Kč/rok,
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
nákladní automobil
do 3,5 t …………………..……   3.000,- Kč/rok, 
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
nákladní automobil
nad 3,5 t ………………………  4.200,- Kč/rok,
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
osobní automobil 
poskytující služby TAXI 
…………………………………  5.000,- Kč/rok.
 V případě souběhu více zvláštních užívání jed-
noho veřejného prostranství ve stejném období 
se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 8
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný před zahájením užívání 
veřejného prostranství.
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli 
nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém 
je poplatník povinen svoji povinnost splnit, 



79

nejblíže následující pracovní den.
Čl. 9
Osvobození
Nad rámec zákonem stanovených osvobození se 
poplatek neplatí také za umístění skládek uhlí a 
dřeva odstraněných do 24 hod. od vzniku.
Od poplatku je dále osvobozeno užívání veřej-
ného prostranství podle čl. 2 v případě, je-li toto 
veřejné prostranství užíváno na základě platné 
nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, případně 
jiné smlouvy.
Čl. 10
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 

poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky 
nebo část těchto poplatků může správce po-
platku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku. 
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2010, 
o místním poplatku za užívání veřejného pro-
stranství, ze dne 29. června 2010.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 
2018.

Přílohy č. 1 a č. 2 k OZV č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství najdete na internetových stránkách Města Česká Třebová pod adresou: 
https://www.ceska-trebova.cz/obecne-zavazna-vyhlaska-c-3-2017-o-mistnim-
poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi/d-24582/p1=16868

Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 
o době nočního klidu
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém 
zasedání dne 11.12.2017 usnesením č. 176 
usneslo vydat na základě § 5 odst. 6 zákona 
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, 
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů tuto obecně závaznou 
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1 
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimeč-
ných případů, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší než stanoví zákon.
Čl. 2
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 
6. hodiny.
Čl. 3
Výjimečné případy
Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 
06:00 hodin v noci z 31.12. na 01.01. a v noci 
z 30.04. na 01.05.
Při tradiční akci „Muzejní noc“ konané u Cha-
loupky Maxe Švabinského v Kozlově se v noci z 
26.05.2018 na 27.05.2018 vymezuje doba noční-
ho klidu od 0:00 hodin do 6:00 hodin. Výjimka 

se vztahuje pouze na území části města Kozlov.
Při tradiční akci „Týden sportu“ se doba 
nočního klidu vymezuje v noci z 18.06.2018 
na 19.06.2018, z 19.06.2018 na 20.06.2018, 
z 20.06.2018 na 21.06.2018 a z 21.06.2018 na 
22.06.2018 od 23:00 hodin do 6:00 hodin, a 
v noci z 22.06.2018 na 23.06.2018 od 01:00 ho-
diny do 6:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze 
na území vymezené v příloze č. 1 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Streetball Cup Memoriál 
Mistra Jana Husa“ v areálu Gymnázia v České 
Třebové se v noci z 14.07.2018 na 15.07.2018 
vymezuje doba nočního klidu od 01:00 hodin 
do 6:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na 
území vymezené v příloze č. 2 této vyhlášky.
Při tradiční akci „JazzRockFest“ konané v are-
álu fotbalového klubu „Pod Jelenicí“ v České 
Třebové se v noci z 21.07.2018 na 22.07.2018 
vymezuje doba nočního klidu od 01:00 do 6:00 
hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území 
vymezené v příloze č. 3 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Kinematograf “ konané na 
Starém náměstí v České Třebové se v noci 
z 06.08.2018 na 07.08.2018, ze 07.08.2018 
na 08.08.2018, z 08.08.2018 na 09.08.2018 
z 09.08.2018 na 10.08.2018, z 10.08.2018 
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na 11.08.2018 a z 11.08.2018 na 12.08.2018 
vymezuje doba nočního klidu od 00:00 do 6:00 
hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území 
vymezené v příloze č. 4 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Letní kino v Javorce“ se 
v noci z 06.07.2018 na 07.07.2018, z 13.07.2018 
na 14.07.2018, z 20.07.2018 na 21.07.2018, 
z 27.07.2018 na 28.07.2018, ze 03.08.2018 
na 04.08.2018, ze 17.08.2018 na 18.08.2018 
a z 24.08.2018 na 25.08.2018 vymezuje doba 
nočního klidu od 0:00 do 6:00 hodin. Výjimka 
se vztahuje pouze na území vymezené v příloze 
č. 5 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Oslavy města Česká Třebová“ 
konané na Starém náměstí v České Třebové se 
v noci z 25.08.2018 na 26.08.2018 vymezuje 

doba nočního klidu od 01:00 do 6:00 hodin 
Výjimka se vztahuje pouze na území vymezené 
v příloze č. 1 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Českotřebovské vinobraní“ 
konané na Starém náměstí v České Třebové se 
v noci z 20.09.2018 na 21.09.2018 a z 21.09.2018 
na 22.09.2018 vymezuje doba nočního klidu od 
1:00 do 6:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze 
na území vymezené v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 
2018.
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o 
době nočního klidu ze dne 22. února 2017.

Přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 k OZV č. 4/2017 o době nočního klidu najdete na internetových 
stránkách Města Česká Třebová pod adresou: 
https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.ashx?id_org=2175&id_dokumenty=24581
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ODPADY V ROCE 2018
Pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, vy-
užívání a  odstraňování komunálních odpadů 
jsou pro občany města Česká Třebová určeny 
tyto sběrné nádoby a zařízení: 

POPELNICE A KONTEJNERY
Do sběrných nádob patří: 
•	vytříděný zbytkový komunální odpad, tj. sme-

tí, popel, saze, kuchyňské odpady a nevratné 
obaly z domácností, které se již nedají vytřídit

Do sběrných nádob nepatří:
•	 sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, ne-

bezpečný odpad (např. ropné látky, nátěro-
vé hmoty, chemikálie, léčiva, zářivky, baterie 
a  akumulátory), uhynulá zvířata, stavební 
odpad, zemina, bio odpad (listí, tráva, ovoce 
apod.)

Majitel nemovitosti odpovídá za:
•	nádoby na komunální odpad (popelnice 

a  kontejnery), které musí být v  pořádku, 
to znamená např. uzavíratelné, neděravé

•	pořádek v okolí nádob na odpad
•	obsah nádob
•	přistavování nádob na stanoviště k vyprázd-

nění na nezbytně nutnou dobu
•	včasné přistavení nádob
Odpadové nádoby se svážejí každý týden ze 
svozových míst.
PONDĚLÍ – Dr. E. Beneše, Lhotka, Táborská, Pa-
lackého, Jiráskova, Dukelská, U Teplárny, Ústec-
ká, U Stadionu, Na Milíři, Nerudova, Na Skalce, 
Kyralova, S. K. Neumanna, Vily, Čechova, Luční, 
Husova po hasiče, Krátká, Havlíčkova, Kozlov, 
Svinná, Skuhrov a  chatové oblasti (od  dubna 
do října). 
ÚTERÝ – Moravská – hl. silnice, Riegrova, Tyršo-
vo náměstí, Českých bratří, Dr. Voláka, Víta Ne-
jedlého, Rösslerova, Lesní, Tykačova – město, 
Kubelkova – město, Rybičkova, Broulíkova, 
Tykačova – Parník, Bezručova, Krále Jiřího, Na 
Výšině, Příční, Matyášova, Úzká, U  Rybníčka, 
Zahradní, U  Javorky, Čelakovského, Pod Ho-
rami, Horská, Farská, Ve  Stráni, Pod Březinou, 
Kollárova, Na Pokloně, B. Němcové, Vinohrad-
ská, Komenského, Tylova, Slovanská, Brožíko-
va, Alešova, Dvořákova, Bří Hubálků, V Lukách, 
Hřbitovní – Parník, Prokopova, Žižkova, Ná-

dražní (od Pražského po nám. J. Pernera), Prů-
chodní, Na Splavě (od Riegrovy po Hýblovu).
STŘEDA – nám. J. Pernera, Pražského, Na Spla-
vě (od Riegrovy po Nové náměstí), Moravská, 
Chorinova, Staré náměstí, Klácelova, Hýblova, 
U  Spořitelny, Litomyšlská, U  Koupaliště, Sme-
tanova, Nové náměstí, Nádražní (od Pražského 
po Staré nám.), Na Strouze, Mlýnská, U Pily, Sa-
dová, Felixova, Kozlovská, Semanínská
ČTVRTEK – Zapského, Cechovní, Na Křibě, 
U  Podhorky, Bří Čapků, Chelčického, nábřeží 
Míru, Školní, Podbranská, Na Chmelnici, Benát-
ky, Husova – od hasičů k diskontu, J. Pácla, Gré-
grova, Pazouška, Větrná, Kateřinská, U  Dvora, 
Břízky, U Starého hřbitova, Na Kopečku, U Kos-
telíčka, Lidická, Bezděkov, Domov důchodců, 
V Zahrádkách, Polní, Rudoltičky, Na Slunečné, 
Jižní, Hřbitovní, Masarykova, „Červeňák“, Tkal-
covská, J. Drobného, Truby, Pernerova, Habr-
manova, Tyršova čtvrť, Lhotka – stará zástavba, 
Lhotka – Kojovec, Na Drahách
PÁTEK – sídliště Trávník, Křib, Lhotka, U Stadio-
nu, Třebovice

Svoz odpadu ve dnech státních svátků
Ve dnech, na které připadá státní svátek, pro-
běhne svoz jako v běžném pracovním dni.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Kontejnery budou přistaveny v  době od 8.00 
do 17.00 hodin na uvedených místech a v ná-
sledujících termínech:
Pod Březinou – za žel. mostem u plyn. reg. stanice 23. 04. 22. 10.
Lhotka – na prostranství naproti restauraci 23. 04. 22. 10.
U Jasanů – vedle prodejny Hyundai 23. 04. 22. 10.
Za vodou – v prostoru za mostem v ul. Husova 24. 04. 23. 10.
Vily – na parkovišti před železničním mostem 24. 04. 23. 10.
Jiráskova ulice – u železniční trati 24. 04. 23. 10.
Hřbitovní ulice – parkoviště u krematoria 25. 04. 24. 10.
Bezděkov – parkoviště pod ul. Chelčického 25. 04. 24. 10.
Benátky – u bývalého sběrného dvora 25. 04. 24. 10.
Mlýnská ulice – v prostoru pod Malou scénou 26. 04. 25. 10.
Čelakovského ulice – v prostoru pod býv. prodejnou 26. 04. 25. 10.
Rybičkova ulice 26. 04. 25. 10.
Komenského ulice – u křižovatky s ul. Pražského 27. 04. 26. 10.
Na Splavě – za novinovým stánkem 27. 04. 26. 10.
Alešova ulice – mezi ul. V Lukách a ul. Dvořákova 27. 04. 26. 10.
Kozlov, Skuhrov, Svinná – termín dle dohody s osadními výbory
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KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD 
Z CHATOVÝCH OBLASTÍ
Svoz bude zajišťován od dubna do konce října 
1× týdně vždy v pondělí. Po zbytek roku je nut-
né odložit odpad do odpadových nádob v mís-
tě bydliště nebo na sběrném dvoře.

Do kontejnerů patří:
•	vytříděný zbytkový komunální odpad, tj. 

smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a  ne-
vratné obaly z domácností, které se nedají již 
vytřídit

Do kontejnerů nepatří:
•	 sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, ne-

bezpečný odpad (např. ropné látky, nátěro-
vé hmoty, chemikálie, léčiva, zářivky, baterie 
a  akumulátory), uhynulá zvířata, stavební 
odpad, zemina, bio odpad (listí, tráva, ovoce 
apod.)

Svozové místo Chatová oblast
Hliníky – naproti chatě ZO Hliníky, Skuhrovská pole, Skuhrovská
Studená hůra – u složiště dřeva Studená hůra, Třetí doly
Serpentiny – vjezd k vodojemu Serpentiny, u Semanína, Kozlovská, Javorka
Serpentiny – střed Serpentiny, Sahara, ke Kozlovu, pod Kozlovem
Serpentiny – zastávka autobusu Sahara, ke Kozlovu, pod Kozlovem
Serpentiny – odbočka Na Krokvích Na Krokvích, Kozlov, pod Kozlovem, 
 ke Kozlovu, Serpentiny
Amfiteátr – parkoviště Sahara, Javorka, pod Horami, Robův kopec, 
 Poklona, nad ústřednou, Farská
Farská – u křížku pod Horami, Farská, Hory
Litomyšlská – u retenční nádrže nad koupalištěm, Hory, pod Horami
U Koupaliště – parkoviště nad koupalištěm, Jelenice
Českých bratří – nad nov. stánkem nad koupalištěm, Jelenice
Lesní – u trafostanice Jelenice
Pod Jelenicí Peklák
U hřbitova na Parníku Pod Habeší, Parník, Brázdov
sběrný dvůr Semanínská ul.
Lhotka – u pneuservisu Hluboček
Bezděkov – odbočka ul. V Úvoze Podhorka, Bezděkov
Parník – u letiště U Floriána, Březiny
nad Orlíkem Parník, Habeš, pod Habeší

ODPADKOVÉ KOŠE
Slouží výhradně k odkládání drobného odpa-
du, jako např. obaly od nanuků a jiného občer-
stvení, cigaretových nedopalků apod.

BAREVNÉ KONTEJNERY NA VYTŘÍDĚNÝ 
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Žluté kontejnery na plasty – Slouží k uložení 
sešlápnutých a  čistých láhví od nápojů, plas-
tových obalů od výrobků. Nepatří sem: plasty 
znečištěné zbytky potravin, chemikáliemi, oleji 
nebo blátem, novodurové trubky, linolea, au-
tomobilové plasty!

Bílé zvony na bílé sklo – Slouží pro uložení či-
rého neznečištěného obalového skla. Nepatří 
sem: sklo s drátěným výpletem, bezpečnostní 
autoskla, zrcadla, porcelán, keramika a okenní 
tabulové sklo!
Zelené kontejnery na sklo – Slouží pro ulo-
žení barevného neznečištěného obalového 
a  tabulového skla. Nepatří sem: sklo s  drátě-
ným výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, 
porcelán, keramika!
Modré kontejnery na papír – Sem patří no-
viny, časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, 
kartony, lepenka a nápojové kartony (obaly od 
mléka, džusů apod. – Tetra Pak). Nepatří sem: 
papír mastný, mokrý, znečištěný zbytky po-
travin, voskový papír, kopíráky, dehtový papír 
apod.!
Červené kontejnery na elektroodpad – Slou-
ží k uložení vysloužilých drobných elektrospo-
třebičů z domácností, např. fény, mixéry, rádia, 
klávesnice, telefony, discmany, kalkulačky. Do 
zvláštního otvoru kontejneru lze vhazovat také 
baterie a  monočlánky. Nepatří sem: světelné 
zdroje (zářivky, žárovky apod.), televize, moni-
tory, velké domácí spotřebiče (ledničky, pračky 
apod.)!
Kontejnery na textil na obuv – Slouží k ulo-
žení čistého a suchého textilu (veškeré oděvy, 
bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, po-
tahy, ubrusy a deky) zabaleného v zavázaných 
(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, 
dále také spárované (svázané) nositelné obu-
vi. Nepatří sem: znečištěný nebo mokrý textil, 
matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní 
materiály, komunální odpad, elektrospotřebi-
če apod.!
Sběrné nádoby na použitý potravinářský 
olej a tuk - Slouží k uložení použitého potra-
vinářského oleje a tuků z domácností. Potravi-
nářský olej a tuk se do separačních nádob vklá-
dá v zavřených  použitých PET lahvích, nebo 
v jiném obalovém materiálu z PVC.
Nepatří sem: žádné jiné než jedlé oleje a tuky 
z domácností. Motorové, převodové, syntetic-
ké oleje, izolační oleje, topné oleje aj.!

Seznam stanovišť barevných kontejnerů:
1. Bezděkov u železného mostu
2. ulice Bří Čapků u křižovatky s ul. Chelčického
3. ulice Českých bratří naproti čp. 1183
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4. ulice Habrmanova u prodejny potravin
5. Lhotka autobusová zastávka Na Špici
6. Lhotka u pneuservisu
7. Lhotka vedle restaurace U Frajdlů
8. sídliště Lhotka u autobusové zastávky 
9. sídliště Lhotka u čp. 193 
10. sídliště Lhotka mezi čp. 201 a 202 
11. ulice Mlýnská za čp. 1753
12. ulice Moravská u prodejny potravin
13. sídliště Borek naproti čp. 2028
14. sídliště Borek u čp. 1815
15. sídliště Křib u čp. 1808
16. sídliště Trávník u čp. 1980
17. ulice B. Němcové u bývalé prodejny
18. ulice Dr. E. Beneše nad čp. 603
19. ulice Dr. E. Beneše u prodejny potravin
20. ulice Husova naproti restaurace Za Vodou
21. ulice Krále Jiřího u prodejny potravin Brázdov
22. ulice Kubelkova u prodejny potravin 
23. ulice Kyralova u ZŠ Ústecká
24. ulice Masarykova nad ZŠ Habrmanova
25. ulice Chmelnice u prodejny potravin 
26. ulice U Stadionu u čp. 579
27. ulice Na Slunečné parkoviště pod krematoriem
28. ulice Na Splavě u č.p. 170
29. Staré náměstí naproti řeznictví U kohouta
30. ulice Pod Březinou naproti čp. 545
31. ulice Slovanská křižovatka s ulicí Tylova
32. ulice Tykačova u čp. 1654
33. ulice Ústecká parkoviště u bývalé prodejny ALBERT
34. ulice Felixova u autoškoly Drumel
35. ulice Masarykova za DPS „Červeňák“
36. ulice V Břízkách u křižovatky s ul. Kateřinská
37. Trávník na parkovišti pod čp. 1993
38. Kateřinská sídliště RD – u kruhového objezdu
39. ulice Grégrova křižovatka ulic J. Pácla a Grégrova
40. ZŠ Habrmanova u jídelny
41. ZŠ Nádražní parkoviště u Kulturního centra
42. ZŠ Ústecká u tělocvičny
43. Nábřeží Míru u parkoviště BÖHM PLAST-TECHNIK a. s.
44. ulice Lidická u transformátoru
45. pod Kobylím dolem u parku v Bezděkově
46. ulice Husova naproti Tovospolu
47. ulice Benátky parkoviště u čp. 2041
48. ulice U Teplárny parkoviště u krytého bazénu
49. ulice S.K.Neumanna na rohu u ulice U Teplárny 
50. ulice Prokopova cesta na Peklák
51. ulice Rybičkova naproti domu čp. 317
52. ulice Na Výšině u transformátoru
53. ulice Podbranská parkoviště u Tyršova náměstí

54. ulice Podbranská naproti čp. 586
55. ulice U Rybníčka u parku Javorka
56. ulice V Lukách u garáží
57. ulice F. V. Krejčího za VDA
58. Skuhrov střed obce
59. Svinná střed obce
60. Kozlov střed obce

Seznam stanovišť červených kontejnerů:
1. sídliště Lhotka u prodejny potravin
2. sídliště Trávník u parkoviště u čp. 1980
3. sídliště Křib u čp. 1806
4. sídliště Jelenice u prodejny potravin
5. Skuhrov střed obce
6. Svinná střed obce
7. Kozlov střed obce

Seznam stanovišť kontejnerů na textil a obuv:
1. sídliště Lhotka u prodejny potravin
2. sídliště Trávník u parkoviště u čp. 1980
3. sídliště Křib u čp. 1806
4. sídliště Jelenice u prodejny potravin
5. ulice Na Slunečné parkoviště pod krematoriem
6. ulice U Stadionu u čp. 579
7. ulice Masarykova nad ZŠ Habrmanova
8. ulice Bří. Čapků u křižovatky s ulicí Chelčického

Seznam stanovišť sběrných nádob na 
použité potravinářské oleje a tuky: 
1. sídliště Lhotka u prodejny potravin 
2. sídliště Trávník u parkoviště u čp. 1980 
3. ulice Moravská u prodejny potravin 
4. sídliště Jelenice u prodejny potravin

SBĚRNÝ DVůR
Sběrný dvůr slouží výhradně občanům pro 
odkládání vytříděných odpadů, které nepat-
ří do  popelnic. Nelze zde odkládat odpady 
vzniklé podnikatelskou činností!
Sběrný dvůr Česká Třebová, Semanínská 2199
provozní doba:  Út–Pá: 8:00–17:00 hod.  

So: 8:00–12:00 hod.
Sběrný dvůr ve státních svátcích uzavřen!
Zde můžete odevzdat tyto odpady: akumu-
látory a baterie, barvy v plechovkách, rozpou-
štědla, kyseliny a zásady, automobilové oleje, 
olejové filtry, pesticidy, zářivky, výbojky, zbytky 
barev, tmely, lepidla, rtuťové teploměry, léky, 
použité injekční jehly a stříkačky, znečištěné 
textilie, tlakové rozprašovače, nádoby se zbytky 
škodlivin, bioodpad, elektrospotřebiče, hadry, 
lednice, televize, papír, plast, sklo, pneuma-
tiky (malé), železný šrot, stavební odpad (do 
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množství 500 kg zdarma), polystyren, stolní olej 
z domácností a velkoobjemový odpad (např. 
křesla, skříně). 
Vytříděné odpady je možné dále ode-
vzdat v následujících zařízeních:
Léky: Nepotřebné léky a lékovky je možno odevzdat na skládku 
TKO Třebovice a do lékáren na území města.

Monočlánky, suché baterie: Nepotřebné monočlánky (suché 
baterie) je možno odevzdat ve všech specializovaných prodej-
nách ELEKTRO a skládce TKO Třebovice.
Kovový odpad: sběrné suroviny a skládka TKO Třebovice.
Papír: sběrné suroviny a skládka TKO Třebovice
Sklo: skládka TKO Třebovice
Plasty: sběrné suroviny a skládka TKO Třebovice
Stavební odpad: skládka TKO Třebovice

DůLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Hylváty 5, Ústí nad Orlicí 
tel.: 950 585 197 (linka 150)
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČů Česká 
Třebová; Chorinova 29, Č. Třebová
tel.: 465 535 333; e-mail: hasici.ct@seznam.cz
LÉKAŘSKÁ POMOC  
tel.: 465 525 218 (linka 155)
POLICIE ČR 
Nádražní 439, 560 02 Česká Třebová
465 531 144 (linka 158)
MĚSTSKÁ POLICIE 
Staré náměstí 78 (radnice), Č. Třebová
tel.: 465 532 229 (linka 156)
ČEZ, a. s. ELEKTŘINA; tel.: 840 850 860
RWE, a. s. – PLYN; 840 113 355 (linka 1239)
ORVOS s.r.o. – VODA; tel.: 736 518 039
ELEKTROINSTALACE; tel.: 465 500 530
INSTALATÉR; tel.: 604 654 760
POŠTA 2 
náměstí Jana Pernera 584, Č. Třebová
tel.: 465 534 681
Po–Pá 8:00–11:30 12:30–18:00, So 8:00–11:00 
POŠTA 1 
Klácelova 8, Č. Třebová; tel.: 465 532 274
Po – Pá 8:00 – 11:00 13:00 – 16:00
POŠTA 3 
Ústecká 205, Č. Třebová; tel.: 465 535 539
Po–Pá 8:00–10:30 13:30–16:00
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Smetanova 43, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 563 111
Otevírací doba (Klientské centrum):
Po, St 8:00 – 17:00
Út, Čt 8:00 – 14:00 (podatelna do 16:00)
Pá 8:00 – 13:00 (podatelna do 14:00)

ÚŘAD PRÁCE – pracoviště Česká Třebová
Na Strouze 1643, Č. Třebová; tel.: 950 172 200
ředitel pracoviště 950 172 331
ved. odd. nepojistných soc. dávek 950 172 210
dávky státní soc. podpory 950 172 207, 208, 463
příspěvek na péči 950 172 204, 209
dávky zdrav. postižením 950 172 204, 209
hmotná nouze 950 172 443, 314, 472, 442, 515
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a 
podpor v nezaměstnanosti 950 172 200
zprostředkování zaměst 950 172 201, 202, 203
výplata podpor v nezaměstnanosti 950 172 513
Po, St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út, Čt, Pá 8:00 – 11:00 (Pá – jen příjem žádostí)
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Budova KB, Staré nám. 33, 560 02 Č. Třebová
tel.: 952 234 623, 465 534 878
Út 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
St 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV ČR
F. V. Krejčího 405, Č. Třebová
tel.: 465 535 312
Po, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Út 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
St 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORAD-
NA – děti a mládež
Královéhradecká 513, Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 521 296
Krizová linka pro zdravotně postižené
tel.: 800 246 642
enegretické poradenství
Na Splavě 53, Česká Třebová, tel.: 731 453 457
LINKA DůVĚRY; tel.: 465 524 252
MANŽELSKÁ PORADNA; tel.: 465 525 442
DOMÁCÍ NÁSILÍ; tel.: 774 755 744
DROGOVĚ ZÁVISLÍ; tel.: 495 401 565
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA; tel.: 739 140 442
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Počet obyvatel: 102 (51 žen a 51 mužů)
Počet čísel popisných: 66
Osadní výbor: Soňa Mužíková, Michal Jaško, Pa-
vel Mikulecký, Milada Bartoníčková, Mgr. Lucie 
Kocůrková, Mgr. Petra Válková, Dana Svatá

Kdo a kdy ves Svinnou založil nelze na ten čas 
zjistiti. Původ jména „Svinná“ odvozuje se snado-
dtud. Že obec leží nedaleko místa, kde výšiny 
pohoří českomoravského se soustřeďují tvoříce 
tu jakýs horský uzel čili svin. Že by jméno obce 
původ svůj  mělo od všeobecně známého zvířete 
s nápodobným jménem, tomu rozhodně odpo-
rují ony dvě „n“ , které i v nejstarších listinách v 
názvu tom spatřujeme.
(Z pamětní knihy o obci Svinná, kterou napsal 
Josef Veselý, bývalý starosta obce)
Zajímavosti obce
Kaple sv.Cyrila a Metoděje – pozdně barokní 
kaple z 2.poloviny 18. století; Podhledna – stojí u 
hřbitova na rozcestí žluté a zelené turistické trasy, 
které vedou do Litomyšle , České Třebové a na 
Kozlov; Cyklotrasa č. 4145
Veškeré společenské a kulturní akce v obci 
pořádá sbor dobrovolných hasičů za podpory 
osadního výboru.

VÝTVARNÁ   SVINNÁ 2017
OHLÉDNUTÍ ZA  DESÁTÝM ROČNÍKEM  
MALÉHO FESTIVÁLKU 
Sobotní odpoledne 8. července patřilo ve Svinné 
už tradiční, každoročně se opakující kulturní 
akci, tentokrát už  desátému ročníku  Výtvarné 
Svinné. Ta letošní se v jistém smyslu vrátila ke 
svým počátkům. Odehrála se totiž nikoliv v bu-
dově místní školy a nejbližším okolí, jako několik 
posledních ročníků, ale pod širým nebem, na 
travnatém hřišti a v jeho blízkosti. 
Podobně jako první dva ročníky, které proběhly 
na dvou soukromých zahradách.
Co tedy letošní ročník Výtvarné Svinné nabízel?
Především výstavu výtvarných a rukodělných 
prací.Ta ostatně byla páteří všech minulých 
ročníků.. Letos  vystavovalo necelých pět desítek 
autorů, a to mužů, žen i dětí všeho věku. Šlo o 
amatéry i profesionály,  přičemž věkové rozpětí 

SVINNÁ

mezi nejmladším a nejstarším bylo víc než 
sedmdesát let. K vidění byly technicky, žánrově 
i kvalitativně rozmanité práce, malby, kresby, 
keramika, textil, fotografie, dřevěné, kamenné 
i drátěné objekty. Výtvarná díla byla zajímavá, 
osobitá, originální, některá vtipná, milá, všechna 
pak pozornosti hodná.
Doprovodný program představovalo několik 
hudebních vystoupení. Zahájil koncert vambe-
recké skupiny IN4MATION , později navázala 
českotřebovská skupina  INSTATE 60. Konečně 
zlatým hřebem odpoledne bylo skvělé vystoupe-
ní Luboše pospíšila se členkou své skupiny  5P  
Pájou Táboříkovou. Hudební produkce ještě pro-
ložilo mimořádně zajímavé divadelní představení  
královéhradeckého souboru Jesličky nazvané My 
dva a Beatles.  
Výtvarná Svinná 2017 se těšila mimořádné 
příznivému počasí.  Ačkoliv realizační tým měl  
pro případ deště připraven evakuační plán pro 
záchranu uměleckých prací instalovaných pod 
širým nebem, nebylo třeba ho využít. Naopak. 
Organizátoři i hosté, kterých bylo bohatě, si 
plnou měrou užili výtvarna uprostřed přírody, 
hudby uprostřed výtvarna a přírody a zejména 
příležitosti pro setkání se zajímavými lidmi. 
V půvabném prostranství hřiště vládla dobrá vůle 
i pohoda, a to až do večerních hodin. 
Za pořadatelský tým chci poděkovat Městu Česká 
Třebová za finanční příspěvek, všem pomocní-
kům za jejich ochotu, čas a energii a návštěvní-
kům za to, že přišli a svou spokojeností ocenili 
úsilí organizátorů. 

Ludmila Kesselgruberová 
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OBEC PŘÍVRAT
Počet obyvatel: 368, průměrný věk 39,4 let, 
rozloha: 730 ha, nadmořská výška 450m, 
poloha: 49°55’24” s.š. – 16°23’50” z.d.
OBECNÍ ÚŘAD
Obecní Úřad Přívrat, č.p. 11, PSČ: 560 02
Tel.: 465 585 161
E-mail: ou@privrat.cz, www.privrat.cz
facebook.com/obecprivrat
Úřední hodiny:
pondělí 10:00–16:00 hodin
středa 8:00–14:00, 18:00–19:30 hodin
Starosta: Jan Stránský – 604 297 672
jan.stransky@privrat.cz
Místostarostka: 
Pavlína Nováková – 732 879 404; 
email.: pavlina.novakova@privrat.cz
Obecní zastupitelstvo má 9 členů.
HOSTINEC U COUFALů
Tel.: 603 524 016
Hostinec se sálem je nejdůležitější budova 
v obci, konají se zde kulturní a společenské 
akce.
Otevřeno: Út, St, Čt: 17:00–22:00, 
Pá: 17:00–24:00, So: 17:00–23:00, 
Ne: 17:00–22:00, Po – zavřeno
Pivo: Radegast 12°, Radegast 10°, Kozel 11°

STATEK U KUBů
Ubytování v rekonstruovaném statku, během 
roku se zde též konají některé společenské 
akce
Přívrat 32, 560 02 Česká Třebová
Tel.: 601 364 714
E-mail: ubytovani-ukubu@seznam.cz
www.statekukubu.cz,  
facebook.com/statekukubu
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ na návsi
provozuje obec
Tel: 603 521 401
Zaměřujeme se na prodej výrobků od 
regionálních výrobců (řeznictví, pekařství, 
mlékárna), dále přijímáme objednávky 
masa a steaků na gril nebo zabíjačkových 
specialit, jakož i sudových piv. Uspokojíme i 
vaše další objednávky! 
Otevřeno dopoledne: Po - Pá: 7:30 - 10:00, 
So 7:30 - 11:00; odpoledne :Út 14:30 - 17:00, 
Čt 14:30 - 18:00

KABELOVÁ TELEVIZE
nabízí základní televizní programy, telefo-
nování a připojení k internetu, zákaznická 
služba je připravena 24h denně 
tel: 848 800 858
KNIHOVNA
Budova Obecního úřadu, půjčovní doba: 
středa 17:00–18:30. Knihy se obměňují ve 
spolupráci s knihovnou v České Třebové, je 
zde i veřejná stanice internetu.
www.privrat.knihovna.cz
SKI AREÁL
Pro lyžaře a snowboardisty jsou připraveny 3 
sjezdovky různých obtížností (2 osvětlené), 
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technické zasněžování, Snowbar s WI-FI free, 
půjčovna, lyžařská škola. Jízdenky jsou časové 
i bodové. SKI areál Přívrat se prezentuje jako 
lyžařské středisko pro rodiny s dětmi, a pro 
ně je k dispozici malý dětský vlek, V letních 
měsících downhill koloběžky a Pinguin park. 
Provozní doba v zimě: 9–19 hodin
Provozní doba v létě: víkendy 13:30–19:00 h.  
SKI Přívrat s.r.o., Přívrat 44, 560 02 Č. Třebová
Tel.: 723 675 123, 
E-mail: info@ski-privrat.cz, www.ski-privrat.cz
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČů (SDH)
Založen v roce 1890. Sbor provozuje hasičský 
sport, pořádá kulturní akce, z nichž nejzná-
mější je Přívratské vinobraní. 
Starosta sboru: Petr Štangler – tel. 732 544 589 
velitel výjezdové jednotky - Ondřej Voleský, 
tel. 724 761 595, velitel mladých hasičů - Mi-
lan Vaňous, tel. 736 440 357
hasici@privrat.cz
MIROSLAVOVA ZEMĚ
Sdružení za veselejší současnost se stará 
o rozruch v obci. Pořádá Guláš festival a 
zúčastňují se klání Her bez katastru (HBK). 
Tel.: 724 115 481
FK BECHEROVKA PŘÍVRAT
Oddíl má dvě družstva hrající krajský přebor 
futsalu a choceňskou městskou ligu. V létě 
pořádá turnaj v malé kopané Becher Cup.
Tel.: 603 502 167, E-mail: bsl@seznam.cz
facebook.com/FK.Becherovka.Privrat
BECHEROVA STRANA LIDU (BSL)
BSL má patronát nad fotbalovým klubem 
FK Becherovka Přívrat a v říjnu pořádá tra-
diční kulturní akci Becherobraní.

E-mail: bsl@seznam.cz, 
becherova.strana.lidu.cz, 
facebook.com/Becherova.Strana.Lidu
TRADIČNÍ AKCE V ROCE 2018 
Přehled těchto a dalších akcí a jejich 
upřesnění najdete na www.privrat.cz
•	10. února – Hasičský ples v sále U Coufalů
•	17. března – Maškarní bál – masky, soutěž
•	21. dubna – Jarní vyjížďka na koních + 

Přívratský košt, statek U Kubů
•	28. dubna – koncert v rámci Hudebního 

festivalu Antonína Bennewitze
•	23. června – Myslivecká bašta U Kubů
•	Letní kino: 14. 7., 28. 7., 4. 8., 18. 8.
•	1. září – Guláš festival
•	14.–15. září – Přívratské vinobraní
•	13. října – Becherobraní 2018
•	15. prosince – Vánoční zpívání pod stro-

mečkem s živým betlémem na návsi a v sále
•	29. prosince – Předsilvestrovská zábava
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
•	Festival Antonína Bennewitze (29. 4. 2017)
•	Guláš fest – soutěž ve vaření kotlíkového 

guláše (26. 8. 2017)
•	Vinobraní 2016 (16. 9. 2017)
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Rybník je obec, která se rozkládá v podhůří 
Orlických hor v malebné přírodě podél řeky 
Třebovky na obou jejích březích. Svým seve-
rozápadním koncem navazuje na město Čes-
ká Třebová. Počátky obce Rybník, se datují 
do roku 1292. Z tohoto roku pochází první 
zmínka o osadě Rybník (tehdy pod jménem 
Ribna), a to v zakládací listině Zbraslavského 
kláštera. V obci je k  31.12.2016 evidováno 
841 obyvatel. Obec Rybník má katastrální 
výměru 1,113 ha, pozemky určené k plnění 
funkcí lesa představují 50% plochy katast-
ru obce. Do budoucna se plánuje výstavba 
rodinných domů, bytovek a řadových domů 
v oblasti Podhorka. V katastru obce Rybník 
se nachází velké množství zahrádek, soustře-
děných zejména do dvou kolonií, k níž patří 
i velká chatová oblast Srnov. Obcí procházejí 
značené turistické trasy a smyslově naučná 
stezka. 
OBECNÍ ÚŘAD
Po a St 8:00–11:30, 12:30–17:00 h.
Stránky obce: www.rybnik.cz
E-mail: obec.rybnik@wo.cz
Telefon a fax: 465 533 387
Starosta obce je pan Jiří Hrdlička,
Místostarostou je paní Stanislava Brdíčková.
Služby: pracoviště Czech point, ověřování 
pravosti podpisů a listin.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
Přístup na internet, možnost skenování a ko-
pírování (v budově OÚ Rybník – I.patro). 

Provozní doba: úterý 17:00–19:00hod. 
Knihovna je zapojena do sítě knihoven s pra-
videlnou obměnou knihovního fondu.
SBĚRNÝ DVůR
Provozní doba sběrného dvora Rybník:
Středa 13:00–17:00 hod.
Sobota 9:00–13:00 hod.
Do sběrného dvora lze odevzdávat rovněž 
i vyřazené elektrospotřebiče a světelné zdroje.
SPOLEČENSKÝ DůM
Obec Rybník má od roku 2013 otevřen Spo-
lečenský dům o kapacitě 130 míst v sále, kde 
lze pořádat kulturní akce, plesy, ale i menší 
akce či oslavy v předsálí. Pronájem na tel. 
602 611 622
MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2018
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů:
- trvale žijící osoby 600,- /os, úhrada do 28.2.
- rekreanti 600,-/objekt, úhrada do 31.5.
- podnikatele 1000,-
Poplatek ze psa v rodinném domě 70,- /rok, 
v bytě 300,-/rok. Každý další pes 120,-/rok.

OBEC RYBNÍK
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DůLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Základní škola 465 533 413
Mateřská škola  465 533 787
Školní jídelna 465 533 394
Obecní úřad 465 533 387
SDH Rybník 465 533 435
ZŠ A MŠ RYBNÍK
Samostatná příspěvková organizace, sdružuje 
základní školu, školní družinu, mateřskou 
školu, školní jídelnu. 
Ředitel školy Mgr. Miloš Beran
Hospodářka školy Jitka Procházková
V obci pracují zájmové organizace  
SK Rybník, SDH Rybník, Myslivecké sdruže-
ní Rybník-Třebovice.
SK RYBNÍK
SK sdružuje oddíly fotbalu, volejbalu, kuželek 
a cvičení žen. Jednotlivá sportoviště je možné 
pronajmout:
•	Kuželna – Jiří Miller tel.: 737 004 959
•	Tenisové a volejbalové kurty – Jiří Hrdlička 

tel.: 602 611 662

•	Fotbalové hřiště – Martin Číž  
tel.: 606 620 759

SDH RYBNÍK
Starostka sboru – Hana Křížová
Velitel zásahové jednotky – Karel Gulyas
www.sdhrybnik.estranky.cz
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ RYBNÍK-
TŘEBOVICE
Celoroční péče o zvěř a přírodu v okolí obce.
Předseda – Miloš Hájek, tel:737 849 555
RESTAURACE
Nad Hrází, tel. 602 113 339
Penzion u Synka, 776 171 988
Na Hřišti, tel: 737 385 941
PRAVIDELNÉ AKCE KONANÉ V OBCI:
•	Leden  Obecní ples 
•	Únor  Maškarní ples
•	    Rybářský ples
•	    Sportovní ples
•	Březen   Sportovní ples
•	    Divadlo
•	Duben   Pálení čarodějnic
•	Červen  Dětský den
•	Červenec Rybnická pouť
•	Srpen   Volejbalový turnaj
•	Říjen   Zájezd pro děti
•	Listopad  Posvícenská zabijačka
•	    Adventní trhy
•	    Vánoční koncert
•	    Pochod světýlek
•	Prosinec  Betlémské světlo
•	    Beseda s důchodci
•	    Pochod na Palici
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OBEC SEMANÍN
Důležitá telefonní čísla
Základní škola 465 539 147
Mateřská škola 731 495 108
Obecní úřad 
Tel.: 465 539 131, 465 539 075
e-mail: ou.semanin@email.cz
web. stránky: www.obecsemanin.cz
ZASTUPITELSTVO OBCE
Starostka: JUDr. Marie Chalupová
Místostarosta: Ladislav Stráník.
Mgr. Miroslav Báchor
Libor Křepela
Bohumír Janisch
Pavel Hartman
Ing. Radek Holubář

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2018
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 
444 Kč/osobu a rok
Poplatek za psa 100,- Kč za prvního, za kaž-
dého dalšího 150,- Kč 
Katastr obce má rozlohu 881 ha. Obec 
Semanín má v současné době 632 obyvatel. 
V Semaníně je Základní a mateřská škola 
Pramínek Semanín, kterou navštěvuje 71 
dětí (MŠ navštěvuje 28 dětí, ZŠ navštěvuje 43 
dětí). 
V Semaníně je velice pěkné a zajímavé cen-
trum obce s historickou zvonicí a kostelem 
svatého Bartoloměje. 
V Semaníně a jeho okolí jsou dvě naučné 
stezky.  www.obecsemanin.cz/stezky
Jedním ze stanovišť je tzv. knajpoviště, což je 
systém otužovacích nádrží.
http://zsprceskatrebova.webnode.cz/projekt-

-naucna-stezka/
V obci pracuje několik zájmových organiza-
cí, největší z nich je Tělovýchovná jednota 
Semanín – oddíly: fotbal, cvičení žactva, 
volejbal, florbal. Provozuje hostinec a spor-
tovní areál, který je možné pronajmout na 
pořádání sportovních a kulturních akcí. 
Josef Melša mobil 605 306 000) 
http://www.tjsemanin.webnode.cz
Z dalších organizací je v obci Myslivecké 
sdružení Česká Třebová-Semanín, Sema-
nínské ženy, Občanské sdružení Pro Sema-
nín, kroužek mladých modelářů a výtvarný 
kroužek
Obecní knihovna Semanín 
V budově obecního úřadu. Je otevřena každý 
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. 
Firmy a služby v obci
•	Zdeněk Bittl – chov koní, jezdecká škola, 

agroturistika (mob. 604 672 154)
•	 Ing. Číž Jiří – chov a výkrm králíků  

(mob. 777 225 201)
•	Rudolf Ehrig – Prodej a oprava zahradního 

nářadí a motorových pil (tel. 739 357 974)
•	Midas – výroba a prodej odpadních systé-
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mů z PVC (tel. 465 539 158; 465 539 024)
•	Včelí farma Novák (www.med-novak.com)
•	 Ing. Jiří Lux – SHR (chov hovězího skotu 

bez tržní produkce mléka)
•	KLAS Nekoř (www.klas-nekor.cz)
•	Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek 

(http://zod.webnode.cz)
•	Smyčkovi (www.smyckovi.cz)
•	Pavel Šejnoha – lisování plastů  

(tel. 465 531 531)
•	Radoslav Vaňous – Střechy  

(mob. 605 951 575)
•	 Iveta Prausová – Kadeřnictví  

(mob. 733 310 506)
•	Růžena Řeháková – Kadeřnictví  

(mob. 736 541 357)
•	MD STUDIO Móda & desing - půjčovna 

společenských šatů, zakázkové krejčovství 
(mob.739 568 373, facebook MD MODA.)

Tradiční akce v roce 2018
•	Leden - Tříkrálová sbírka 
•	Myslivecký ples (12.1.)
•	Únor - Vepřové hody (17.2.)
•	Dětský karneval (3. 3.)
•	Březen - IXX. Obecní ples (16. 3.) hraje 

skupina SKELET z Ústí nad Orlicí
•	Duben - Divadelní představení Liga proti 

nevěře (27.4.)
•	 (hrají Veronika Nová, Michaela Kuklová, 

Ivo Šmoldas a Petr Mácha. Režie Biser A. 
Arichtev, Autor Zdeněk Podskalský)

•	Pálení čarodějnic (30.4.)
•	Květen - Taneční zábava 
•	Červen - Dětský den, Sportovní den (atle-

tický čtyřboj nejen pro děti)
•	23.6. Semanínská sportiáda (nohejbal, 

fotbal, překážkový běh  SEMANÍNSKÝ 
STÝPL 2018 + večerní koncert

•	Guns and Roses Tribute Slovakia, U2 Revi-
val DESIRE 

•	Červenec - Grilování makrel
•	Září - Nohejbalový turnaj trojic 
•	Podzimní radovánky a večerní zábava hraje 

skupina Quattro (8.9.)
•	Listopad - Setkání důchodců  
•	Prosinec -  Vánoční ladění v Semaníně
Akce ZŠ Pramínek v roce 2018

•	 (Březen -Velikonoční setkání
•	Duben - Pálení čarodějnic
•	Září - Výšlap na Kozlovský kopec
•	Listopad - Halloween – dlabání dýní
•	Prosinec - Vánoční setkání 
Akce ZŠ Pramínek v roce 2018
•	Září - Pohádkový les
•	Listopad - Lampiónový průvod s ohňostro-

jem
•	Prosinec - Vánoční ladění 
•	 (Termíny konání jednotlivých či dal-

ších akcí budou upřesněny na plakátech. 
K doptání také na obecním úřadě tel.: 
465 539 131)
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Obec Třebovice leží v členitém údolí horní-
ho toku říčky Třebovky v nadmořské výšce 
415 metrů, 6 km východně od České Třebo-
vé na hranicích s okresem Svitavy. Poloha 
obce je skutečně malebná. První prokazatel-
ná zpráva o Třebovici je z roku 1349.
Přírodní zajímavostí obce je, že na východ-
ní straně při okraji katastru protéká Pstruží 
potok, který posílá vody do moře Černého, 
obcí protékající potok Třebovka posílá 
vody do moře Severního. V blízkém okolí 
se nachází rybník Hvězda.
Obec je součástí „Regionu Orlicko-Třebov-
sko“. 
Obecní úřad Třebovice
Třebovice 238
telefonní číslo 465 394 419
Starosta tel/fax 465 394 100
e-mail: starosta.trebovice@tiscali.cz 
ou.trebovice@tiscali.cz
webové stránky: www.trebovice.cz 
Pracovní doba OÚ Třebovice
Pondělí: 8:00–11:00 12:00–17:00
Úterý: 8:00–11:00 12:00–15:00
Středa: 8:00–11:00 12:00–17:00
Čtvrtek: 8:00–11:00 12:00–15:00
Pátek: 8:00–11:00

Správní činnosti – vidimace, legalizace, 
ověřené výstupy CZECH POINT
Pondělí, středa 8–11 12–17
Úterý, čtvrtek 8–11 12–15
Zastupitelstvo obce Třebovice
Starosta obce: Libor Gremlica
Místostarosta: Milan Hejč
Zastupitelé: Dušan Stolarik – předseda 
finančního výboru a kontrolního výboru
Daniel Dvořák, Bc. Věra Haňáková, Lukáš 
Janda, Tomáš Pavlík, Miroslav Poljak, 
Jindřich Ryšina
Důležitá telefonní čísla
Základní škola: 464 600 676  
www.zstrebovice.cz
Mateřská škola: 464 600 674
Kadeřnice: 608 527 350
Prodejna KONZUM: 465 394 183
PARTNER Třebovice (pošta) – 465 394 183
Pondělí - pátek 9.30–12.00 12.30–14.30
Zdravotní ordinace
Ordinace pro děti a dorost 
MUDr. Vladimíra Bílá
St: 8.00–10.00
tel: 724 887 162

OBEC TŘEBOVICE
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Obec je zřizovatelem příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola a Základní škola 
Třebovice (sdružuje ZŠ, MŠ, jídelnu MŠ 
a školní družinu). Organizační složkou 
obce je Jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů obce a Obecní knihovna.
V obci působí zájmová sdružení Sbor 
dobrovolných hasičů Třebovice, Klub 
důchodců, Český svaz včelařů Lanškroun, 
Myslivecké sdružení Rybník-Třebovice, 
Základní organizace Českého svazu chova-
telů a DSC GYM Třebovice.
Výše místních poplatků na rok 2018
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 
– 300,- Kč na osobu a rok
Poplatek za psa – 120,- Kč za prvního,  
za každého dalšího 180,- Kč. 
Vodné 19 Kč/m3

Tradiční akce v roce 2017
•	 Leden Tříkrálová sbírka
•	 Únor – Hasičský ples
•	 Únor – Dětský karneval
•	 Březen – Podnikatelský ples
•	 Duben – Pálení čarodějnic
•	 Květen – Den matek
•	 Červen – Den dětí
•	 Červen – Hasičská soutěž
•	 Srpen – Gulášobraní
•	 Srpen - Hasičská soutěž pro mladé hasiče
•	 Srpen – Rozloučení s prázdninami
•	 Srpen - Tenisový turnaj
•	 Září – Hubertova jízda
•	 Listopad – Lampionový průvod
•	 Prosinec – Zahájení adventu
•	 Prosinec - Badmintonový turnaj
•	 Prosinec - Pochod na Palici
(Termíny konání jednotlivých akcí budou 
upřesněny na plakátech.)
Děkujeme všem místním podnikatelům 
za jejich podporu kulturních, sportovních 
a dalších akcí pořádaných Obcí Třebovice. 
Obec je majitelem vodovodu a je napojena 
na plynovod a televizní kabelový rozvod. 
Obecní knihovna
Najdete ji v budově Obecního úřadu Tře-
bovice. Výpůjční doba: úterý 13.30 - 15.30
Knihy se obměňují ve spolupráci s knihov-
nou v České Třebové. Přístup na internet.
Kabelová televize a internet
Zákaznická linka pro hlášení poruch je 
848 800 858.
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Kozlov je malá osada mezi stráněmi romatickho 
údolí obklopeného lesy. Leží jihozápadně od 
České Třebové, v nadmořské výšce cca 520 metrů  
n.m. Spojnicí je překrásná silnice s více než 20 
zatáčkami, zvaná serpentýny. Podle ní je vysáze-
ná krásná březová alej nazvaná po malíři Maxu 
Švabinském, který v Kozlově mnoho let působil.
Zprávy o vzniku vesničky Kozlov nejsou známy.
První doložená zmínka pochází z roku 1347, v té 
době patřila pod litomyšlské biskupství. Nejstarší  
známá mapa je z r.1839. V polovině 19.století zde  
žilo přes 400 obyvatel.
V současnosti má 78 popisných čísel 122 trvale 
hlášených obyvatel. Od roku 1989 je Kozlov sou-
částí města Česká Třebová. Obec je pozoruhodná 
i tím, že je zde zachováných 13 starých roubených 
stavení. Mezi nimi především hospoda U Sitařů 
čp.1, místo, kde se pořádají kulturní a společenské 
akce. Dále Vejrychova chaloupka čp.50.  Vejrychův 
statek čp.12 se sgrafitem Žnečka od Maxe Švabin-
ského a Rudolfa Vejrycha z r.1910
Osadní  výbor 
Pětičlenný osadní výbor je zřizovaný zastupi-
telstvem města Česká Třebová, řídí chod obce, 
koordinuje investiční a rekonstrukční akce v obci, 
vyjadřuje se k návrhům  a záměrům předkláda-
ným  Městským úřadem Česká Třebová. Zajišťuje  
kulturní, společenské a sportovní akce v obci ve 
spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasi-
čů. Předsedou OsV je:  Jan Stránský
Sbor dobrovolných hasičů - Založený  
v roce1907,  současně je ve sboru 18 členů. Ve 
vlastnictví  hasičů je i plně funkční historická ruč-
ní stříkačka vyrobená před sto lety p. Kapounem. 
Starosta SDH: Miloslav Pirkl  tel: 603178055
Knihovna
Knihovna poskytuje v budově hospůdky u  Sitařů: 
půjčování knih a veřejný internet. Výpůjční doba  
a přístup na internet:- středa od 16.00 do 18.00
Kontaktní osoba: Hana Mauerová   
tel. 737 186 149,  www.knihovnakozlov.wz.cz
Hospůdka u  Sitařů   tel. 732 516 830
Otvírací doba:  středa 18.00 – 22.00
  pátek 18.00 -  23.00
  sobota 14.00 -- 22,00
  neděle 14,00 – 21.00

KOZLOV
Chata Maxe Švabinského – restaurace, ubytování
Kontakt:  tel: 465 511 011,   731 655 596
V blízkosti chaty je turistická rozhledna.
Ubytovna  RAZPO -  nabízí ubytování i  pronájem 
budovy;Kontakt: 603 491 666
Chaloupka Maxe Švabinského
Musejní noc – zahájení sezony. První sobotu 
v červnu  od 19,00 hod.
Prohlídky:  
červen – srpen denně mimo pondělí 9.00 – 17.00
září – říjen:  pouze o víkendech 12.00 – 16.00
Objednávky větších skupin: tel. 465 534 516 ,  
e-mail: muzeum.ct@mmct.cz
Kaplička Panny Marie Zbraslavské
Počátek stavby je v r. 1776.  V roce 2004 byl 
vysvěcen nový zvon „Pavel“ pořízený z prostředků 
veřejné sbírky a příspěvku města Česká Třebová.
Mše svatá se koná jednou ročně – poutní slavnost.
V prosinci je rozsvícení vánočního stromečku spo-
jené s povídáním o vánocích, koledami a vánoční 
nadílkou pro děti.
Vejrychův statek. Na štítě je sgrafito „Žnečka“ od 
Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha
Tradiční akce  roku  2018
Březen  -  společenský ples
Duben – divadelní představení 
Květen – oslava Dne matek
Květen - setkání důchodců
Červen – zahájení turistické sezony u  chaloupky 
Maxe Švabinského
Červen – sportovní den dětí
Červenec – Mše svatá
Říjen – posvícenská zábava
Prosinec – vánoční nadílka pro děti
Prosinec – Vojtův pochod
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GYMNÁZIUM ČESKÁ TŘEBOVÁ V ROCE 2017

Českotřebovské gymnázium bylo založeno 
v roce 1909. Ve stejném roce vydal italský 
básník Filippo Tommaso Marinetti futuri-
stický manifest, ve kterém opěvuje těkavou 
a uspěchanou moderní dobu, a naopak 
odmítá minulost a tradici. Ne vždy je však 
novost to podstatné. Stránky manifestu 
zežloutly a řada myšlenek futuristů zestárla 
a zplaněla, naopak naše, ke své tradici se 
hlásící, škola prožila další rušný rok. 
Historická budova ožívá každý den díky 
téměř 350 studentům, kteří ji navštěvují. Ti 
nejnadanější z nich pak i letos uspěli v řadě 
soutěží. Tradičně velmi dobré výsledky 
v krajských kolech jazykových a přírodo-
vědných soutěží nás těší stejně jako účast 
volejbalistek a volejbalistů v kvalifikačních 
bojích o celorepublikové finále, naprosto 
mimořádnou záležitostí pak bylo vítězství 
družstva našeho gymnázia v krajském 
kole Historické soutěže gymnázií s abso-
lutně nejlepším výsledkem v celé České 
republice. Opravdu bych nerad kohokoliv z 
talentovaných reprezentantů školy, města a 
kraje vynechal, a proto jen uvedu, že jména 
i fotografie všech jsou pečlivě zdokumento-
vány na webových stránkách školy a tvoří 
rovněž nepřehlédnutelnou součást výzdoby 
interiérů budovy. Zájem o všeobecné 
vzdělání nás těší, počet zájemců o osmileté 
studium patří dokonce mezi největší v Par-
dubickém kraji. I přes mohutnou kam-
paň zaměřenou na podporu odborného 

vzdělávání si stále řada lidí uvědomuje, že 
kvalitní všeobecné vzdělání je nezbytnou 
nutností nejen pro úspěšné studium na 
prestižních vysokých školách, ale zejména 
pro výkon celé řady důležitých povolá-
ní. Jen pro jistotu připomínám, že slovo 
všeobecné rozhodně není synonymem pro 
netechnické či nepraktické. To mimo jiné 
potvrzuje i ten fakt, že jsme se v roce 2016 
stali partnerskou školou úspěšných firem 
Rieter a Contipro a společně s nimi tak 
rovněž podporujeme technické a přírodo-
vědné vzdělávání.
Zásadní okolností je pak pro nás význam-
ná podpora ze strany zřizovatele školy, tedy 
Pardubického kraje. Takováto podpora 
může být vyjádřena různou formou. Velko-
rysým financováním, které v budoucnosti 
umožní odstranit letité problémy s vlhkostí 
v suterénu budovy i vybudovat nové učeb-
ny přírodovědných předmětů, pozváním 
studentů na velmi zdařilý poznávací zájezd 
na Ukrajinu stejně jako pravidelnou účastí 
pana hejtmana na slavnostní imatrikula-
ci žáků prvních ročníků či na předávání 
maturitních vysvědčení. Tato slova zdaleka 
nejsou jen obvyklým vyjádřením zdvoři-
losti, ale zejména jasným připomenutím 
toho, že bez odpovídající podpory je jaká-
koliv vzdělávací instituce odsouzena jen 
k nedůstojnému živoření.
Nejvíce na paměti však máme stále to 
hlavní. Škola má kvalitně vzdělávat a také 
dobře vychovávat. Měla by být společen-
stvím lidí, kteří směřují za určitým cílem, 
institucí, která není charakterizována jen 
matematickým vzorcem, jenž obsahuje 
počet žáků, učitelů, předmětů a finančních 
dotací, ale zejména místem se specifickou 
atmosférou a sdílením společných hodnot. 
Toho lze dosáhnout jen spoluprací zvída-
vých studentů a nadšených učitelů. Takové 
u nás naštěstí každodenně potkávám.

Mgr. Josef Menšík, ředitel školy 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ
Školní rok 2017/18 jsme zahájili slavnost-
ním přivítáním žáků střední školy i studen-
tů vyšší odborné školy. Nastupující žáky a 
studenty přivítal nový ředitel školy Mgr. 
Jan Kovář. Hned od začátku se rozjel nový 
školní rok naplno a byl nabitý zajímavými 
událostmi.
Žáci 1. ročníků absolvovali adaptační kurz 
v Dolní Čermné. Čekala je zde řada aktivit, 
které měly za cíl stmelit kolektivy v nastu-
pujících třídách. 
Zúčastnili jsme se akce Den s odpady. 
Navázali jsme spolupráci se společností 
EKOKOM, která do školy dodala „třídící“ 
krabice do tříd a tím rozšířila možnosti tří-
dění odpadu, které již na naší škole fungují 
delší dobu. Truhláři, strojní mechanici a 
elektrikáři reprezentovali naši školu na ce-
lostátním setkání žáků učňovských oborů 
a soutěži odborných dovedností v Praze s 
názvem Machři roku. 
Jednou z nejprestižnějších soutěží pro uč-
ňovskou mládež je ŘEMESLO SKILL. Své 
síly v řemeslných dovednostech zde pomě-
řují žáci z českých i zahraničních škol. Naši 
školu reprezentovali žáci  oboru truhlář, 
kteří ve výsledném hodnocení skončili na 
třetím místě. Dvě tříčlenná družstva jsme 
vyslali na celostátní soutěž středních škol 
Logistik Junior 2017 v Karlových Varech. 
V konkurenci 19. školních týmů z celé 
republiky jsme obsadili 7. a 8. místo.
Získali jsme také ocenění Hospodářské 
komory České republiky pro nejlepší ab-
solventy středních odborných škol. Kromě 
individuálního ocenění žáků obdržela 
Osvědčení i celá škola. 
Také ve sportu se činíme – absolvovali 
jsme Středoškolské okresní kolo v atletice.  
Úspěšní jsme byli ve fotbalovém turnaji ve 
Vysokém Mýtě, ve kterém jsme zvítězili a 
postoupili do krajského kola. Účastníme 
se i soutěží v basketbalu, florbalu, šplhu a 

dalších. Pro žáky a studenty také pořádáme 
vlastní sportovní turnaje.
Snažíme se inovovat vzdělávací nabídku 
podle potřeb zaměstnavatelů a aktivně se 
zaměstnavateli  spolupracujeme. Absol-
venti škol s technickým vzděláním jsou 
v současné době velmi žádaným artiklem 
na trhu práce. Firmy nabízejí žákům řadu 
stipendijních programů, praxí,  prázdni-
nových stáží či brigád. Odborníci z praxe 
se účastní různých besed a přednášek a 
zapojují se i přímo do výuky. 
Jednou z novinek, kterou připravujeme 
je nové studijní zaměření v oboru Elekt-
rotechnika – Internet věcí (IoT). Do této 
oblasti patří např. inteligentní domy, no-
sitelná elektronika, chytrá města, Průmysl 
4.0 a veškerá komunikace chytrých zařízení 
mezi sebou po Internetu nebo prostřednic-
tvím speciálně budovaných sítí.
Lze konstatovat, že škola žije velmi in-
tenzívním životem. Dění ve škole můžete 
sledovat na webu školy nebo facebooko-
vém profilu. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Základní umělecká škola Česká Třebová působí 
v našem městě již 73 let. Jejím zřizovatelem 
je Město Česká Třebová. Vyučuje čtyři obory: 
hudební (hra na klavír, housle, viola, akordeon, 
fl étna, cembalo, klarinet, saxofon, el. klávesy, 
kytara, trubka, hoboj, fagot, violoncello, kytara, 
lesníroh, bicí, sólový a sborový zpěv) výtvarný 
(plošná a prostorová tvorba, keramika), taneční 
a literárně dramatický. Školu navštěvuje přes 
600 dětí, výuku zajišťuje 27 učitelů. Škola sídlí 
ve dvou budovách: Kozlovská 775 a Tyršovo 
náměstí 81. Více na tel. 465 531 056 nebo na 
www.zusct.cz. Zde je možno podat přihlášku 
elektronickou formou. 
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ

Adresa:  
Nádražní 397, 560 02  Česká Třebová
Telefon:  
465 532 805 (kancelář, produkce) 
465 530 305 (kancelář, ekonomka)
465 532 281 (pokladna, pouze 1 hodinu 
před představením)
Provoz kanceláře pro veřejnost: 
úterý  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
středa  8.00 – 12.00
čtvrtek  8.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00
www.kcct.cz
e-maily: info@kcct.cz,  
resp. prijmeni@kcct.cz  
(např. podzimkova@kcct.cz)
IČO: 709 75 124
Ředitel: Mgr. Josef Kopecký
e-mail: reditel@kcct.cz

Příspěvková organizace Města Česká 
Třebová, jejímž posláním je pořádání 
kulturních akcí ve městě. Spravuje budovu 
Kulturního centra se dvěma sály (velký a 
malý), přednáškovou místností a výstavní 
síní, přičemž velký sál je využíván také jako 
kino s 3D digitálním vybavením, a budovu 
Malé scény.
Kulturní centrum pořádá každý měsíc 
několik desítek kulturních akcí, mezi nej-
významnější patří Festival Bennewitz (18/4 
– 21/4 a 27/4 – 28/4 2018), Divadelní fes-
tival FEMAD (31/5 – 3/6 2018), JazzRock 
Fest (21/7 2018) či Mezinárodní varhanní 
festival Zdeňka Pololáníka (říjen 2018). 
Vedle toho nabízí cyklus divadelního před-
platného, abonmá pro Kruh přátel hudby 
a Jazz&Blues on the Rails či cyklus výstav 
Kruhu přátel výtvarného umění. Samozřej-
mé jsou pravidelné nedělní pohádky pro 
děti, letní akce v městském parku Javorka, 
letní filmové projekce na Starém náměstí či 
adventní trhy.
Kulturní centrum zaštiťuje Divadelní 
soubor Hýbl, Velký swingový orchestr, 
loutkový soubor Čtyřlístek a výtvarnou 
skupinu Maxmilián.
Pořádá také vzdělávací akce, cíleně pracuje 
se školní mládeží a se seniory.
Prostory KC je také možno pronajímat.
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KULTURNÍ CENTRUM - PLÁN 2018
Leden
3.1. DP – Studio dva Praha – Patrik Hartl 
–VYSAVAČ
9. 1. – 31. 1. Studie Chaosu – Tomáš Šmi-
lauer – grafické malby -výstava 
21. 1. Duo Adamis - Taneční odpoledne 
25. 1. KPH - Eliška Novotná – klavír, Halina 
Františáková – housle, Taťána Medvecká 
– slovo
28. 1. Nosáčkova dobrodružství - pohád-
ka  
29. 1. ALEXANDER BONE QUARTET - jazz
30. 1. DP - Divadlo – verze Praha - 
Matthieu Delaporte a Alexandre de la 
Patelliere: JMÉNO
Únor
18. 2.  Taneční odpoledne
21. 2. DP – Východočeské divadlo Pardu-
bice – RASPUTIN 
23. 2. KPH - Jan Ostrý – flétna, Silvie Jež-
ková – klavír
27. 2.  FLUTE SUMMIT (ČR/Holandsko) - 
jazz
Březen
4. 3.  Vodníkovy trampoty - pohádka
5. 3.  DP - Činoherní studio Bouře Praha – 
Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
8. 3.  KPH - Alexander Shonert - housle
9. 3.  DS Hýbl -  DO HROBKY TANEČNÍM 
KROKEM
10. 3.  DS Hýbl -  DO HROBKY TANEČNÍM 
KROKEM     
15. 3.  HAMMOND TRIO (ČR)  - jezz
18. 3. Taneční odpoledne
19 – 25. 3. Velikonoční výstava výrobků
19. 3. Divadlo Sklep – MLÝNY
22. 3. FEŠÁCI – koncertk 50. výročí založe-
ní skupiny
25. 3. Zlatovláska – pohádka Divadla Drak 
Hradec Králové     
Duben
Hudební festival Antonína Bennewitze
8. 4. Taneční odpoledne
10. 4. DP – Národní divadlo Brno - DRAZÍ 

V CHOMUTOVĚ
15. 4. Princezna Konvalinka - pohádka
 23. 4. VINCE AGWADA BAND (USA/ČR) - 
jazz
Květen
2. 5. KPH - Guarneri Trio Prague
 4. 5. Koncert Swingového orchestru 
Česká Třebová
11. 5. DP – Studio dva Praha – SEX PRO 
POKROČILÉ
13. 5. Taneční odpoledne
18. 5. Ceny města Česká Třebová
26. 5. KYLA BROX (UK) - jazz
29. 5. LACO DECZI (SR/USA) - jazz
Červen
FEMAD – festival mladého amatérského 
divadla
5. 6. DP – Návštěvní den u Miloslava 
Šimka
17. 6. Taneční odpoledne
Červenec + Srpen
21.7. JazzRockový fetival 
Pohádkové středy v javorce
Hudební čtvrtky v Javorce
Filmové pátky v Javorce
Kinematograf na Starém náměstí - srpen
Září
Zahájení divadelního předplatného  
PODZIM 2018
Zahájení 57. sezóny předplatného KPH
Zahájení předplatného Podzim 2018 Jazz 
& Blues on the Rails
16. 9.  Vodník Česílko - pohádka
Říjen
Varhanní festival
7. 10. O princezně, která ráčkovala – po-
hádka  
Program je průběžně doplňován. 
Rails
24. 9. pohádka O statečném Mikešovi
Říjen
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka 
Pololáníka
Program je průběžně doplňován. 
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Výstavní budova městského muzea  
(Klácelova 11, Česká Třebová) 
stálá expozice: Dopravní křižovatky 
otevřeno denně mimo pondělí: 8.00 - 18.00 
vstupné do expozice a na výstavu: 40 Kč 
plné/30 Kč snížené/90 Kč rodinné 
vstupné pouze na výstavu: 20 Kč plné /10 
Kč snížené/30 Kč rodinné 
V roce 2018 Vás Městské muzeum Česká 
Třebová pozve na tyto výstavy 
Poklady i podivnosti, kuriozity a rozto-
divnosti aneb 130 let sbírkotvorné čin-
nosti Městského muzea Česká Třebová 
(Výstava k 130. výročí založení muzea a 
k 5. výročí otevření expozice) 
25. ledna vernisáž, výstava potrvá do 18. 
března 2018 
Akvizice výtvarného umění 2003 – 2017 
(Výstava výtvarného umění získaného do 
sbírek Městského muzea Česká Třebová 
v posledních 15 letech) 
5. dubna vernisáž, výstava potrvá do 27. 
května 2018 
Když v Třebové strašívalo 
(Výstava o nadpřirozených bytostech a 
jevech v České Třebové) 
14. června vernisáž, výstava potrvá do 2. 
září 2018 
100. výročí konce 1. světové války a vzni-
ku Československa 
(Výstava mapující převratné události konce 
1. světové války na Českotřebovsku) 
20. září vernisáž, výstava potrvá do 11. 
listopadu 2018 

Tradiční vánoční výstava betlémů 
(Výstava betlémových celků ze sbírek mu-
zea i sbírek soukromých) 
2. prosince vernisáž, výstava potrvá do 6. 
ledna 2019  
Ke každé výstavě se bude konat program 
(nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v mu-
zeu, přesný termín bude zveřejněn na 
plakátech a na webových stránkách muzea. 
Pro školní kolektivy bude ke každé výstavě 
připraven doprovodný program. 
Změna vyhrazena! 
Sledujte plakáty nebo www.mmct.cz 
Doprovodné programy k výstavám a další 
akce pro odbornou i laickou veřejnost 
budou inzerovány na webových stránkách 
muzea a facebooku. 
Pravidelné semináře 
Seminář pro začínající rodopisce 
Seminář určený zájemcům o poznání 
rodinných kořenů probíhá vždy 1. úterý 
v měsíci            (s výjimkou letních prázd-
nin) od 17 hodin v přednáškovém sále 
muzea. Lektor: Mgr. Jana Voleská. 
Cena lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se 
předem registrovat).  
Seminář pro nejmenší návštěvníky mu-
zea „Malý muzejník“  
Seminář je určen dětem od 5 do 12 let. 
Děti se zábavnou formou seznamují s 
tradičními řemesly a činnostmi.  Poznávají 
základní  pracovní postupy vybraných 
řemesel a  osvojují si praktické dovednosti.  
Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci 

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
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KONTAKTY 
Městské muzeum Česká Třebová
Klácelova 80, 56002 Česká Třebová
Ředitelka: Jana Voleská
Tel.: 465534516
email: muzeum@mmct.cz
www.mmct.cz,   https://www.facebook.
com/mmctcz
Výstavní budova, studovna:
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelo-
va 11, 56002 Česká Třebová
Tel. recepce: 465322634, tel. studovna: 
731604848
Studovna otevřena:
Středa: 8.00-17.00    Pátek: 8.00-14.00
Jindy po předchozí domluvě.

v přednáškovém sále muzea (s výjimkou 
letních prázdnin). Lekce pro mladší děti 
(ve věku od 5 do 8 let) začíná v 16 hodin, 
pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) v 17 
hodin. Lektor: Mgr. Radka Urbánková. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není 
třeba se předem registrovat). 
Výtvarné umění v proměnách staletí 
Seminář  je věnován přehledu slohového 
vývoje výtvarného umění evropského 
kulturního okruhu. V rámci jednotlivých 
slohových epoch bude přihlédnuto – vedle 
tvorby významných světových i domácích 
představitelů – také k osobnostem a 
památkám našeho regionu.  
Seminář probíhá 3. úterý v měsíci (s 
výjimkou letních prázdnin) od 17 hodin 
v přednáškovém sále muzea. Lektor: PhDr. 
Ludmila Marešová Kesselgruberová, PhD.                                
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není 
třeba se předem registrovat). 
Seminář pro pamětníky staré České 
Třebové 
Seminář je určen pamětníkům starých 
českotřebovských zákoutí. Lektor semináře 
promítne   a okomentuje fotografie vybrané 
českotřebovské lokality. Pamětníci si zde 
budou moci zavzpomínat na zaniklá místa 
našeho města a osobně se nad starými 
fotografiemi setkávat.  
Seminář probíhá poslední úterý v měsíci 
(s výjimkou letních prázdnin) od 17 hodin 
v přednáškovém sále muzea. 
Lektor: Martin Šebela. 
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není 
třeba se předem registrovat).  

Městské muzeum Česká Třebová zajišťuje 
průvodcovské služby v těchto objektech 
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově 
MUZEJNÍ NOC V KOZLOVĚ 
Uskuteční se tradičně poslední květnovou 
sobotu, tedy 26. května 2018 
Otevřeno: v červnu, červenci a srpnu: 
denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin; září 
a říjnu: o víkendech a svátcích od 12 do 16 
hodin; mimo uvedenou dobu po domluvě 
na tel. 465 534 516 (kancelář muzea) 
vstupné: 30 Kč plné/20 Kč snížené /50 Kč 
rodinné 
Rotunda svaté Kateřiny v České Třebové 
Otevřeno: v červenci a srpnu: denně mimo 
pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin; 
mimo uvedenou dobu po domluvě na tel. 
465 534 516 (kancelář muzea) 
vstupné: 30 Kč plné/20 Kč snížené/50 Kč 
rodinné 
Kaple Panny Marie  Pomocné na Horách 
u České Třebové 
Otevřeno: v červenci a srpnu: o sobotách, 
nedělích a svátcích od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin; mimo uvedenou dobu po domluvě 
na tel. 465 534 516 (kancelář muzea) 
vstupné: 30 Kč plné/20 Kč snížené/50 Kč 
rodinné
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SPOLKY A SDRUŽENÍ SE PŘEDSTAVUJÍ…
AMAPOLA TRIBE

SVAZ DůCHODCů
Českotřebovská organizace Svazu důchodců s 
celkovým počtem 330 členů se stala největší or-
ganizací pardubického kraje.  Základna se velmi 
posledním rokem omladila, přesto nejstarší 
členka v loňském roce oslavila úctyhodných 
90 let. Vedení výboru se snaží o rozmanitou 
nabídku akcí. Velký zájem je nejen o Univer-
zitu třetího věku, kde senioři navštěvují různé 
kroužky např. Seznámení s rodokmenem, Úpra-
vu fotografií, Cvičení na balonech, Společenský 
tanec pro páry, Sólo tanec pro dámy – latina, 
Malba, Dějiny umění, Psychologie, Rukoděl-
ný kurz, Deskové hry atd. Zájem je rovněž o 
divadelní předplatné v Pardubicích, kde mohou 
od 10 hodin dopoledne shlédnout vybraná 
představení. Ještě větší zájem je o divadla a 
koncerty konané v České Třebové. Ze sportov-
ních akcí je nejvyhledávanější bowling a různé 
sportovní hry, konané v rámci našeho kraje. Ti 
nejlepší nás reprezentovali na 4. ročníku Mezi-
národních sportovních her ve Frýdku Místku. 
Odtud přivezli 4 medaile a tím se podíleli na 
dobrém hodnocení Pardubického kraje. Velkým 
ohlasem jsou stále jednodenní výlety. Navštívili 
jsme zámky Rájec-Jestřebí, Čechy pod Kosířem, 
Karlštejn, Velká a Malá Amerika, Svatý Ján pod 

Skalou, Telč, v Brodku u Přerova zvonařskou 
dílnu, skanzen Příkazy, kostel Dub na Moravě 
a další.  Vícedenní zájezdy patřily koupání 
v termálech Velký Meder, Podhajská a Tapolca u 
Balatonu. Týdenní lázeňský pobyt se uskutečnil 
v červnu v hotelu Harmonie v Luhačovicích a 
turistický v září na Pálavě v Bořeticích.  Další 
akcí byla společný výlet s handicapovanými ob-
čany do lázní Velké Losiny.  Zdatní senioři, kteří 
dosáhli kulatého výročí, podnikli pod záštitou 
hejtmana našeho kraje, výlet na Sněžku. V říjnu 
jsme obdrželi notebook pro další naši činnost, 
který byl předán starostou města na koncertu 
Velkého swingového orchestru, konaného u 
příležitosti oslavy dne seniorů. Na tento koncert 
byli pozváni senioři z Olawy, kterým jsme v ná-
sledujících dnech ukázali naše další města např. 
Litomyšl, Semanín  a Kozlově  chaloupku Maxe 
Švabinského. Závěr roku patřil tradičně vánoční 
besídce v Národním domě s bohatou tombolou 
a tancem, adventu ve Svinné a vánoční výstavě 
v Litomyšli. 
Adresa:  Klácelova 9, Č. Třebová
Kontakt: Miloslava Kroftová, 606624693
e-mail: mikro42@seznam.cz
www.sdct.8u.cz

Taneční skupina Amapola Tribe trénuje 
v prostorách RC Rosa od roku 2012. Věnu-
je se ATS®, což je improvizační taneční styl, 
který se inspiruje například flamenkem, in-
dickým tancem, břišními tanci. Zakládá si 
také na zdravém postoji. Tanec je doprová-
zen tradičně hrou na činelky. Tančíme ale i 
se sukní, šavlí či vějířem.  Vystupujeme po 
celé ČR na akcích nejrůznějšího druhu,  ale 
také přímo v České Třebové.  Pro zájemce 
je možné po dohodě otevřít lekce pro začá-
tečníky.  Více najdete na našem FB.

Mail evinaposta@gmail.com
Tel  Eva Hüblová 608970357
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TRIARIUS
TRIARIUS je divadelní spolek, sdružení 
pořádající kulturní akce v České Třebové, 
občanské sdružení provozující klub alterna-
tivní kultury Modrý trpaslík. 
TRIARIUS byl založen v roce 2000, u 
vzniku stáli Josef Jan Kopecký a Lenka 
Špaisová.
TRIARIUS není pouze divadelním sou-
borem, ale také organizátorem mnoha 
kulturních akcí v České Třebové (literatura, 
výstavy, filmový klub, koncerty, divadelní 
představení, …).
V současnosti se TRIARIUS zabývá 
klasickou činohrou, autorskými hrami, 
alternativním divadlem a divadlem poesie. 

V počátcích se zabýval také loutkovým 
divadlem pro děti.
V sezóně 2017/2018 má v repertoiru: 
Audience (V. Havel), Životy (J.J. Kopecký a 
L. Hašková), Kočka na kolejích (J. Topol), a 
Veroničin pokoj (I. Levin).
TRIARIUS hostuje pravidelně nejenom 
po celé ČR, ale i v zahraničí, nejdále byl 
v Lucembursku.
TRIARIUS vystupuje na nejrůznějších 
divadelních festivalech (několik let po sobě 
také na Jiráskově Hronovu), ale i na akcích 
hudebních (např. TRUTNOV Open Air).
Za svou činnost získává každoročně 
mnoho ocenění od odborných divadelních 
porot (za herectví, režii, hudbu, …)
Kontakt: Josef Jan Kopecký
Staré náměstí 16, ČT; 604 356 347; 
www.facebook.com/divadlo.triarius 

MODRÝ TRPASLÍK
Klub alternativní kultury Modrý trpaslík 
pořádá každý měsíc hudební, divadelní, 
literární, výtvarné, filmové a další akce. 
Nachází se v prostorách bývalého krytu 
civilní obrany a hrdě se hlásí ke svému 
městu, jehož hlavním poznávacím znakem 
je železnice – proto i název Modrý trpas-
lík, který je pojmenováním vjezdového 
návěstidla v kolejišti. K železnici odkazuje i 
vybavení klubu.
Klub nabízí nejrůznější akce širokého 
žánrového spektra, vedle muziky rockové 
například punk, HC, ale i jazz nebo písnič-
káře, divadlo ryze činoherní, ale i experi-
mentující, výstavy maleb, ale i fotografií atp.
Program a více informací naleznete na 

stránkách www.modrytrpaslik.info nebo 
www.facebook.com/modry.trpaslik 
Adresa klubu: Skalka 136, Č. Třebová.
Poštovní adresa/kancelář: Tylova 409, 
Česká Třebová.
Kontakt: Lenka Špaisová, 724 235 931
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přijďte si užít 
vzdělávací i 
volnočasový 
program pro 
rodiny pečující 
o děti různého 
věku, dopolední 
aktivity nejen 
pro rodiče s dětmi na mateřské či rodičovské 
dovolené,  besedy, přednášky, vzdělávací 
kurzy a tvořivé dílny. Nabízíme pravidelné 
setkávání rodičů s dětmi s programem, Klub 
rodičů s nejmenšími dětmi, kde se s mimin-
ky cvičí a řeší se témata s miminky spojená, 
Klub Rosteme spolu-cvičení a zpívání pro 
děti od 18ti měsíců a Klub pro těhotné 
s cvičením pod vedením zkušené PA. Tyto 
„kluby“ jsou otevřené všem. Pro školní děti 
nabízíme kroužky s možností vyzvednutí dětí 
z družiny ZŠ Ústecká: Šikovné ručičky, Kera-
mika, Angličtina. Pořádáme příměstské tábo-
ry, tábor anglický a tábor pro rodiče s dětmi 

a víkendové nocování dětí v Rose. K nejoblí-
benějším akcím patří Vítání jara – vynášení 
Moreny, Pohádkový les, Svatomartinský 
průvod v Javorce či Mikulášská besídka.
Sledujte náš program  na našem webu či 
facebooku Rosa rodinné centrum. 
Těšíme se na Vás 
Kontakt: Ústecká 160, Česká Třebová
e-mail: rcrosact@seznam.cz
www.mcrosa-radce.webnode.cz

ROSA - RODINNÉ CENTRUM z.s.

Florbalový klub FbK Orlicko-Třebovsko 
patří k největším fl orbalovým oddílům 
v Pardubickém kraji. Počátek existence 
tohoto klubu je v roce 1993, kdy v klubu 
bylo 33 členů a ligovou soutěž hráli pouze 
muži. V současnosti základna sčítá na 360 
členů, kteří pochází z Č. Třebové, z Ústí 
nad Orlicí a dalších okolních měst a obcí.
V sezóně 2017/2018 má klub v ligových 
soutěžích České fl orbalové unie při-
hlášeno 6 družstev - muže, dorostenky, 
dorostence, starší žáky, mladší žáky, elévy. 
Vedle těchto kategorií, má také kategorii 
přípravky, která se účastní nárazových 
turnajů pro nejmenší.
Tréninky organizujeme v Ústí nad Orlicí 
a České Třebové. Tréninky a utkání jsou 
vedeny trenéry, kteří mají trenérskou li-

FLORBALOVÝ KLUB ORLICKO-TŘEBOVSKO
cenci C nebo 
B. Nábor do 
všech kate-
gorií probíhá 
celý rok.
Touto cestou 
bychom také 
rádi podě-
kovali našim 
sponzorům, 
hráčům, 
rodičům a příznivcům, bez kterých by klub 
neměl takovou vzrůstající tendenci jako 
v posledních letech.
Kontakt: FbK Orlicko-Třebovsko, pobočný 
spolek; Bří Čapků 1433, Č. Třebová
www.fb kot.cz, sekretariat@fb kot.cz
Renáta Typlová, 775 253 775
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MINERALOGICKÝ KLUB
Mineralogický klub Česká Třebová byl za-
ložen v roce 2001. S jeho založením se roz-
běhla bohatá klubová činnost a postupně 
se rozrůstala i členská základna. Dnes má 
organizace více než 80 členů, mezi kterými  
jsou profesní odborníci, pracovníci muzeí 
a univerzit od nás i ze zahraničí. Za šest-
náctiletou existenci klubu bylo předneseno 
160 přednášek a uskutečněno 80 exkurzí, 
tato bohatá činnost je také zaznamenávána 
do pečlivě vedených kronik. Vytvořila se 
velmi dobrá spolupráce s Městem Česká 
Třebová, s  ochranářskými organizacemi, 
s regionálními sdělovacími prostředky 
a v poslední době proběhla i velmi úzká 
spolupráce s Českou televizí při natáčení 
několika dílů Toulavé kamery.  
Partnerem klubu je již několik let Výcho-
dočeský mineralogický klub v Pardubicích, 
s kterým spolupracuje na přípravě společ-
ných exkurzí. Informace o klubové činnosti 
a o jeho programu přinášejí pravidelně 
stránky regionálního tisku i stránky Zpra-
vodaje České geologické společnosti. Jed-
nou z klubových priorit je práce s mládeží. 
Pro žáky a studenty je každoročně orga-

nizováno Regionální kolo mineralogické 
olympiády, na které se sjíždějí soutěžící 
z různých koutů České republiky. 
Lektoři klubu pomáhají školám při vytvá-
ření školních sbírek a nezapomíná se ani 
na činnost poradenskou, která je zaměřena 
na začínající mineralogy a paleontology 
z řad veřejnosti.  V areálu ZŠ Habrmanova, 
ve které má mineralogický klub své zázemí, 
byl vybudován geopark. Tato výuková 
petrografická expozice slouží k mimotřídní 
výuce žáků a studentů a je volně přístupná 
i veřejnosti. Členové klubu se v rámci Čes-
ké republiky prezentují rozsáhlou výstavní 
a publikační činností , vlastním nákladem 
jsou vydávány i separáty z přednášek. 
Mineralogický klub Česká Třebová je spol-
kem, jehož činnost je otevřená všem, kteří 
se zajímají o mineralogii, paleontologii a 
geologii.
 Adresa: 
Mineralogický klub Česká Třebová, z. s., 
Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová, 
mobil: 605 865 440, pev.linka: 465535533
www.mkceskatrebova.websnadno.cz
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SKI TEAM ČESKÁ TŘEBOVÁ, z. s.

Dnem 2.6.2017  uplynul  rok od založení 
spolku SKI TEAM Česká Třebová z.s.. 
Úkoly a cíle, které si dali zakladatelé 
spolku a které jsou zapracované ve 
Stanovách spolku v hlavní činnosti,  jsou 
ve všem splněny. Za to patří poděkování 
všem, kteří se na tom podíleli, tedy 
především členům výboru, trenérům a 
členům realizačního týmu, sponzorům, 
kteří nás podporují. Jde především o 
SKIRESORT Buková hora, který nám  
poskytuje svah pro uspořádání tréninku 
v tyčích, závodů, dále SKIAREÁLU Peklák, 
MěÚ Česká Třebová, MŠMT (Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy), Svazu 
lyžařů ČR, Skupině ČEZ, LDM Česká 
Třebová, Lesům ČR a dalším sponzorům.
Oddíl má v současné době 42 členů, 
z toho 23 členů se aktivně účastní, nebo 

připravuje k účasti na  závodech ve 
sjezdových disciplínách. Při trénincích se 
o výcvik starají tři kvalifikovaní trenéři: 
Dostál Oldřich, Hicklová Zdeňka a Hickl 
Milan. Tréninky probíhají 2x týdně. Dle 
počasí se scházíme v běžeckém areálu 
na Horách, v tělocvičně, na Pekláku a 
při příznivých sněhových podmínkách 
jezdíme o víkendech trénovat do Čenkovic. 
Naši členové se účastní Krajských 
přeborů v rámci závodů Lyžařského 
poháru Vysočiny, Poháru Orlických hor, 
veřejných závodů a v kategorii Masters 
Českého poháru a FIS závodů na území 
ČR.  Ve jmenovaných závodech se často 
umísťují i na stupních vítězů
Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce 
o sjezdové lyžování především z  řad dětí 
a mládeže, a to od předškolního věku do 
15-ti let. V případě zájmu kontaktujte 
některého ze členů výboru spolku: 
Dostál Oldřich, tel.: 722593784,  
e-mail: ski.dostal@ktct.cz 
Hicklová Zdeňka, tel.: 725581839,  
e-mail: zdenka.hicklova@seznam.cz
Další podrobnější údaje, cíle, foto 
prezentaci závodníků a spolku naleznete 
na našich webových stránkách: www.
skiteamct.cz

POUTNÍCI 
Skupina Poutníci vznikla v roce 1973 
ještě když zakládající členové navštěvovali 
základní školu. Byla to nejmladší trampská 
osada v České Třebové a její průměrný věk 
při založení nebyl zřejmě dosud překonán. 
Již od počátku to byla osada, kde se hrálo 
a zpívalo. Skupina měla mezi nástroji od 
počátku banjo a mandolinu, a tak kromě 
trampských písniček začali kluci hrát 
bluegrass. Její jméno je náhodou shodné 
se slavnou brněnskou skupinou, která 

je pouze o dva roky starší. Při výročí 15 
let třebovských Poutníků si obě skupiny 
zahrály společně... 
Ve skupině se vystřídala řada hudebníků. Dnes 
hrají ve složení: Láďa Vraspír - kytara, Karel 
Dohnal - mandolína, Jan Pávek - banjo, Pavel 
Chadima - kytara a Pavel Kohoutek - baskytara. 
Poutníci vydaly první CD Dlouhá cesta a DVD 
ze křtu CD. 
V loňském roce se skupina zúčastnila Tour 
Praha-Brno-Ostrava Radia Country.



107

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BENDL
Smíšený pěvecký sbor BENDL Česká 
Třebová vznikl 6. ledna 1923 pod vedením 
dirigenta Jindřicha Pravečka. Svůj název 
dostal podle jednoho z nejpopulárnějších 
skladatelů sborové tvorby tehdejší 
doby – Karla Bendla. Novodobá 
historie sboru se datuje od roku 1995, 
kdy zásluhou sbormistrů Petra Pálky a 
Josefa Menšíka došlo po čtyřleté odmlce 
k jeho znovuobnovení. Bendl pravidelně 
vystupuje na koncertech v České republice 
i v zahraničí (Itálie, Německo, Rakousko, 
Polsko, Slovensko), nahrál a vydal 
profilové album společně s lužickosrbským 
sborem Lilija, za obohacování kulturního 
života České Třebové byl v letech 2000 a 
2009 oceněn Cenou města. V roce 2008 
sbor spolupracoval s Evou Urbanovou, 
Gabrielou Beňačkovou, Orchestrem 
národního divadla a dalšími při 
nastudování a uvedení opery Rusalka 
Antonína Dvořáka, doslova srdeční 
záležitostí pro všechny zúčastněné jsou 
opakovaná provedení oratoria Stabat 

Mater stejného autora. Od roku 2016 
připravuje se sborem nové skladby mladý 
dirigent a skladatel David Lukáš, důležitou 
spolupracovnicí je rovněž klavíristka 
Blanka Poukarová. Také v těchto měsících 
nacvičují českotřebovští zpěváci nové 
skladby a těší se na setkávání s posluchači 
na koncertech například v Polsku a Itálii, 
ale zejména v České Třebové a dalších 
místech České republiky. Nové kolegyně 
a kolegy rádi přivítáme na pravidelných 
čtvrtečních zkouškách v budově Základní 
umělecké školy na Tyršově náměstí.cz

NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY
Vznikla v roce 1995 jako registrovaná nestátní 
nezisková organizace pomáhající křesťanům 
v úsilí o dílo Kristova evangelia. Nadace získává 
dary od dárců z ČR i ze zahraničí na podporu 
dobročinných a veřejně prospěšných projektů u 
nás i v cizině. Hlavní programy podpory:
1. Program Zdravá mládež: Jde o přednáškovou 
práci lektorů primární prevence na českých 

školách na důležitá etická témata. Devatenáct 
podporovaných lektorů působí ve školách po 
celé ČR. Přednášky jsou velmi oblíbené u dětí 
a vysoce ceněny od učitelů a preventistů. V na-
šem regionu takto působí od roku 2012 lektor 
Ing. Petr Kadlec, DiS. Kdokoliv může na tento 
program přispět a stát se součástí naděje pro 
mladou generaci.
2. Dálková adopce PLUS® poskytuje vzdělání a 
duchovní péči pro stovky dětí v šesti zemích: 
Bangladéš, Burkina Faso, Filipíny, Indie, Nepál 
a Uganda. Kdokoliv z ČR může finanční podpo-
rou pomoci získat vzdělání konkrétnímu dítěti z 
uvedených zemí. 
Nadace Mezinárodní potřeby:  
www.mezinarodni-potreby.cz,  
nadace@mezinarodni-potreby.cz,  
Vinohradská 909, Č. Třebová, tel. 483 394 202
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Dům pro sociálně potřebné občany
Semanínská 2084
560 02 Česká Třebová
Telefon:  465 539 303, 734 393 747,  

608 827 512
E-mail: ceska.trebova@nadeje.cz
Úřední hodiny: Nepřetržitý provoz

Dům pro sociálně potřebné občany funguje 
jako záchranná sociální síť.
Cílem je zabránit úplnému sociálnímu vy-
loučení osob ubytovaných v domě a pomoci 
jim v integraci do společnosti.
Naděje v domě i mimo něj poskytuje terén-
ní sociální služby. Jejich obsahem jsou po-
radenské služby, pomoc při hledání zaměst-
nání, duchovní a  pastorační péče, sociální 
prevence, komunikace, snižování rasového 
napětí, pracovní terapie, osvěta a volno-ča-
sové aktivity pro děti a mládež.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Semanínská 2052, Česká Třebová
Telefon: 775 868 102
E-mail:  nzdm.trebova@nadeje.cz
Úřední hodiny:  Po–Čt 13–18 hod.
Pá 10–12 hod. pouze pro předškolní děti
Cíle: Hlavním cílem NZDM je zajistit 
smysluplné využití volného času pro děti 
a mládež ze sídliště Borek, zlepšit kvalitu 
jejich života a zabránit sociálnímu vylou-
čení.
Další cíle:
•	 zvýšit sociální schopnosti a dovednosti 

uživatele
•	 podporovat uživatele při zvládání obtíž-

ných životních situací
•	 poskytnout nezbytnou psychickou, fyzic-

kou či sociální podporu během pobytu 
v zařízení

•	 předcházet nebo snížit zdravotní rizika 
vyplývajících z jejich způsobu života 

Cílová skupina: Cílovou skupinou NZDM 
Borek jsou děti a mládež ve věku od 6 do 
18 let, která je sociálně vyloučena, nebo 
tímto vyloučením ohrožena.

Poskytovatel služeb: NADĚJE se sídlem 
K Brance 11/19e 155 00 Praha 5
pobočka Česká Třebová
Vedoucí pobočky: Jan Holub, DiS, 
Statutární zástupce:  
Bc. Jan Vaněček předseda a ústřední ředitel 
oblastní ředitel: Ing. Milan Nádvorník

NADĚJE

ČESKOTŘEBOVSKÝ BĚŽECKÝ KLUB ISCAREX
Českotřebovský běžecký klub vznikl v roce 
1995. Aktuálně má klub více než 100 členů, 
z toho polovinu tvoří mládež. Činnost klubu 
řídí výkonný výbor. Klub je registrován 
v Českém atletickém svazu. Zúčastňujeme se 
soutěží jednotlivců a družstev v atletice na 
dráze a také soutěží v bězích mimo dráhu a 
v bězích do vrchu. Kromě závodní činnosti 
se zabýváme i činností pořadatelskou. V této 
oblasti spolupracujeme s firmou ISCAREX, 
která nám zajišťuje propagaci a některé 
technické činnosti, jako je např. výsledkový 

servis. Firma ISCAREX  zaštiťuje celo-
roční seriál běhů Iscarex pohár. V poháru 
jsou vypsány všechny kategorie mládeže 
i dospělých a různé typy běhů – krosy, 
silniční běhy, běhy do vrchu i běhy na 
dráze. Postupně vznikl jeden z největších 
běžeckých pohárů v České republice, který 
každý rok zahrnuje více než 50 závodů.
Systematicky se věnujeme také dětem a 
mládeži. Pod vedením vyškolených trené-
rů je učíme základům atletiky se zaměře-
ním na všeobecnou atletickou průpravu. 
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ODDÍL HOKEJBALU T.J. LOKOMOTIVA

Členové atletické přípravky tvoří ISCAREX 
Junior team.
Kontaktní adresa oddílu:
Českotřebovský běžecký klub Iscarex, z.s.
Kozlovská 847, Česká Třebová, 560 02
tel.: 724 213 134
e-mail: ales.stransky@vda.cz, team@iscarex.cz
www.iscarex.cz/sport; www.junior.iscarex.cz

ČESKOTŘEBOVSKÝ BĚŽECKÝ KLUB ISCAREX

Mistryně světa 2017 Petra Kvasničková, 
Linda Hyksová, Katka Držmíšková a 
asistent trenára Michal Broulík 
Oddíl existuje více jak 20 let od roku 2004 má 
své domácí hřiště v Benátkách 305, kde bylo po-
staveno hřiště o rozměrech 52x26m s mantinely. 
V oddíle vyrostlo několik úspěšných reprezen-
tantů a v posledních letech i reprezentantek, ale 
i trenérů v realizačních týmech reprezentačních 
výběrů. Oddíl nováčkům půjčuje vybavení 
do hry jako jsou hokejky, přilby, rukavice atd. 
Měsíční příspěvky u nejmenších nepřesahují 
100,- Kč na měsíc. Nábor do mládežnických 
kategoriích pro kluky i holky od 5 let probíhá 
celoročně info na www.ballct.cz
V sezoně 2017-2018 má klub tyto týmy Muži  – 
II.NHbL, Ženy – přebor regionu a MČR, Starší 
dorost – extraliga, Přípravka a Mini přípravka 
– reg.soutež
Trenéři : Licence B – Badzik, Broulík, 
Tlapák licence C Kvasnička, P.Kvasničková 
licence D Šustek atd.
Největší klubové úspěchy  
3. Místo v I.NHbL 2013,2014, 2011 3. Mís-
to extraliga SD  Vítěz II.NHbl 2005 Vítěz 
dorostenecké soutěže 2005,2008,2009
2007 5. místo na MČR St. žáků, 2012  
6. Místo MČR přípravek, 2014 Vítěz přebo-
ru Žen, 2015 3. místo MČR Žen,  
2016 a 2017 2. místo MČR žen. 
Reprezentační úspěchy: 2002 MS juniorů 
L. Deml, T.Macků, 2006 Mistr Evropy U18 

Hruška, Válek 2005 a 2006 Mistr Evropy 
U18 as.trenéra Badzik,
2015 MS žen 2. místo L. Hyksová, M. 
Rullová, P. Kvasničková
2017 Mistryně světa P. Kvasničková, Linda 
Hyksová, Katka Držmíšková a asistent 
trenéra Michal Broulík
Manažer oddílu: Badzik Jaroslav  
Tel. 776 585 615 Email : ballct@seznam.cz 
www.ballct.cz odboru KČT; tel 602 144 116
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ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU JELENICE
V roce 2018 uplyne 100 let od vzniku Spolku 
zahrádkářů v České Třebové na Jelenici. Počát-
ky jeho založení se datují rokem 1918, kdy po 
skončení první světové války přišlo několik ob-
čanů města s myšlenkou, založit zahrádkářský 
spolek. Po měsících příprav se 14. února 1919 
sešla, za účasti 22 občanů, ustavující schůze.
 Začátky nově vzniklé organizace nebyly 
jednoduché, stejně jako tehdejší doba. Městská 
rada v České Třebové sice vyšla spolku vstříc a 
pronajala mu na obvodu města stráň, ale byl to 
pozemek značně strmý neobdělaný a kameni-
tý. K založení sadu byly zapotřebí především 
ovocné stromy, ale ty nebyly v tehdejší době 
k sehnání. Na pozemku, kde později vzniklo 
městské koupaliště, byla založena ovocnářská 
školka, do které, a později i do celého sadu, byla 
přivedena voda z Křivolíku. Z dochovaných zá-
znamů vyplývá, že se podařilo vypěstovat 6 000 
kusů ovocných stromů pro potřeby spolku i 
zájemců z širokého okolí. Činnost školky v roce 
1938 ukončila výstavba koupaliště.
Spolek vydal dvě publikace, které mapují his-
torii zahrádkářů na Jelenici. První vyšla v roce 
1968 při příležitosti 50. výročí vzniku organiza-

ce, druhá v roce 2016. Je obsáhlejší a zabývá se 
obdobím od roku 1968 až po současnost. Toto 
vydání je doplněné nejen o dobové fotografie, 
ale i o snímky ze současnosti, korespondenci a 
další významné písemnosti spolku.
V současnosti má ZO Českého zahrádkářského 
svazu Jelenice 70 členů kteří mají své zahrádky 
a chatky ve čtyřech osadách. Vedle nejstarší 
Jelenice jsou to osady  Křivolík, Poklona a 
Serpentýny.
Připomenutí stého výročí vzniku Spolku za-
hrádkářů v České Třebové na Jelenici bude mít 
doprovodný program. Srdečně zveme všechny 
zájemce na výstavku archivních dokumentů 
z doby existence spolku, kterou bude možné 
shlédnout v sobotu 2.června ve spolkové chatě 
na Jelenici a to v době od 9 do 13.30 hodin. 
Téhož dne se na stejném místě uskuteční odpo-
ledne slavnostní schůze.
Kontakt: Miloš Sklenář, tajemník ZO
Kubelkova 1785, Česká Třebová,  
telefon 736 705 597
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MĚSTSKÁ POLIKLINIKA 
Masarykova 1071, Česká Třebová
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Jana Salášková, tel.: 465 534 016
Po 7:30–11:00 15:00–17:00
Út 7:30–11:00 13:00–15:30 kojenci
St 7:30–11:00
Čt 7:30–11:00 13:00–15:00 (příp. pohotovost 
do 17:00)
Pá 7:30–11:00 13:00–15:00 (preventivní prohl.)

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Richard Mach, tel.: 465 511 113
Po 6:30–10:00 12:30–15:00
Út 6:30–11:30 15:00–18:00
St 6:30–11:00
Čt 6:30–11:00 14:00–16:30
Pá 6:30–11:30

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. Michaela Dvořáková, Mgr. Petra Šimerdová, 
tel.: 465 533 341
Po, St 9:00–12:00 12:30–17:30
Út 9:00–12:00 12:30–17:00

INTERNÍ AMBULANCE  
A DIABETICKÁ PORADNA
MUDr. Hana Fialová, tel.: 465 534 236
Po, St, Čt 8:00–12:00 13:00–15:30
Út 8:00–12:00 13:00–17:00
Pá 8:00–12:00 13:00–15:00 (odp. pro pozvané)

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jiří Vápeník, tel.: 465 320 576
Po, St 7:30–12:30
Út 7:00–12:00
Čt 7:30–12:00 12:30–15:30 
Pá 7:30–12:00 12:30–14:00

ORTOPEDIE
MUDr. Jiří Doležal, tel.: 465 320 576
St 8:00–12:00 13:00-16:00

RTG PRACOVIŠTĚ A ULTRAZVUK
MUDr. Petr Máca, tel.: 465 320 710
Po, St 7:30–11:30 12:30–15:45
Út, Čt 7:30–11:30 12:30–13:45
Pá 7:30–13:00

STOMATOLOGICKÁ LABORATOŘ
Karel Backa, tel.: 465 533 211 
Po–Pá 7:00–15:00

STOMATOLOGIE
MUDr. Dagmar Špajová, tel.: 465 534 149
Po 7:30–15:00
Út 7:30–14:00
St, Pá 7:30–11:00
Čt 12:30–18:00

STOMATOLOGIE
MUDr. Lucie Kumpoštová, tel.: 778 133 117
Po, Út 7:30-12:30 13:00-15:00
St 12:00–18:00
Čt 13:00–18:00
Pá 7:30–12:30

STOMATOLOGIE 
MUDr. Karel Šefrna, tel.: 465 534 834 
Út, St 8:00-13:00 (K.Šefrna) 
Čt 7:00-12:00 (P.Lohrer) 13:00-18:00 (K.Šefrna) 
Pá 7:00-12:00 (P.Lohrer)

CENTRUM ZUBNÍ PÉČE ALMA, spol. s r. o.
MUDr. Martin Formánek – stomatologie,  
tel.: 731 784 643
Po 7:30–11:30 12:30–17:00
Út 7:30–11:30 12:30–16:30
St 7:30–11:30 12:30–15:30
Čt, Pá 7:30–11:30
MUDr. Alena Formánková
ortodoncie – objednání dle domluvy
Bc. Klaudie Marková
dentální hygiena (Akutní bolestivé případy 
denně v 7:00 a 11:15!) 
ORTODONCIE
MUDr. Eva Formánková, tel.: 731 784 643
Po 7:30–11:30
Út 12:00–16:00
St 13:00–16:00
Čt 7:30–11:30

BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ
odběrové centrum, tel.: 465 530 587
Po 6:30–11:30 12:00–15:30
Út, St, Čt 6:30–11:30 12:00–15:00
Pá 6:30–11:30 12:00–14:30

PLICNÍ AMBULANCE
MUDr. Michal Pásler, tel.: 465 511 094
Po 7:45–12:00 12:30–16:30*
St 7:45–16:30
Čt 7:45–11:30 12:00–16:30*
(*odpolední ordinace pouze pro zvané)

ZDRAVOTNICTVÍ
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REHABILITACE SAZ s.r.o.
ved. Magda Herynková, tel.: 465 531 118
Rehabilitace: 
Po, Út, St, Čt 6:00–11:30 12:00–18:00
Pá 6:00–11:30 12:00–14:30 
Objednávky:
Po 10:00–11:30 12:00-14:30
Út, Čt 9:00–11:30 12:00–13:00

POLIKLINIKA AGEL ČESKÁ TŘEBOVÁ
Dopravní zdravotnictví a.s.
náměstí Jana Pernera 446, Česká Třebová, 
tel.: 465 568 411, e-mail: ct@pol.agel.cz
Podrobnější informace a změny na  
http://poliklinika.agel.cz
Ředitelka ZZ  
MUDr. Iva Vyskočilová 465 568 111 
Hlavní sestra a manažer kvality
Bc. Alena Zelenková; tel.: 465 568 414

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Kateřina Hejnochová, tel.: 465 568 421
Po, 7.00-12.00 13.00-18.00 (objednaní pacient)
Út, St, Pá 7:00–12:00
Čt 7:00-10:00 (objednaní) 10:00-12:00
MUDr. Hana Coufalová, tel.: 465 568 422  (MD)
Po 7:00–12:00 (MUDr. Vyskočilová) - objednaní  
Út 7:00–12:00 13.00-18.00 (MUDr. Vyskočilová) 
 St 7:00–12:00 (MUDr. Peková) - objednaní
Čt 6:30–12:00 (MUDr. Horák) 
Pá 7:00–12:00 (MUDr. Štarmanová) - objednaní
MUDr. David Adamčík, tel.: 465 568 423
Po, Út 7:00–11:00 11.00-12.30 (dle objednání)
St 7:30-11:00 11.00-12.30 (dle objednání 
     13:00-18:00
Čt, Pá 7:30–11:00 11.00-12.30 (dle objednání)

INTERNÍ AMBULANCE
MUDr. David Špinler, tel.: 465 568 439
Po, Út 7:00–12.00 12.30-15:00 

DIABETOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Iva Vyskočilová, tel.: 465 568 427
St,Čt 7.00-12.00 12.30-14.00
Pá 7:00–11:30
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jaroslav Holeček, tel.: 465 568 428
Po, Út, Pá 7:00–11:30 12.00-14.00
St a Čt – EEG + UZ dle objednání

PLETYSMOGRAFIE
sestra Soňa Čejková, tel.: 465 568 439
Po–Pá dle objednání
MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA
sestra Soňa Čejková, tel.: 465 568 439
Po–Pá dle objednání

OČNÍ AMBULANCE 
MUDr. Lenka Doležalová, tel.: 465 568 425
Po 6:30–12:00 12:30–16:00
Út 6:30–12:00 12:30–15:00
St, Čt 6:30–12:00 12:30–16:00
OPTOMETRIE
Bc. Martin Horák, tel.: 465 568 425
Po 8:00-12:00 
ORL (ušní, nosní, krční) AMBULANCE 
MUDr. Hana Machová, tel.: 465 568 417
Po, St 7:30–12.00 12.30-15:00 
Út 7:30-12.00 12.30-14:30 
Pá 7:30-13:00

PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE 
MUDr. Martin Zandler, tel.: 465 568 436
Po, Út, St 7:30–12:00 12:30–15:30

RADIOLOGIE (RTG + Ultrazvuk)
MUDr. Pavla Hanzlová, 
MUDr. Pavla Martincová, tel.: 465 568 430 
Po 6:45–12:00 12:30–16:00
Út, St, Čt 6:45–12:00 12:30–13:30
Pá 6:45–12:00 
REHABILITACE
MUDr. Aleš Holý, tel.: 465 568 432
St 8:00–16:00 ordinace
Po, Út, Čt Pá 6:00–15:00 (pouze objednávání

FYZIOTERAPIE
fyzioterapeuti, tel.: 465 568 432 (433)
Po–Pá 6:30–15:00

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 
Mgr. Ivo Šumbera, tel.: 465 568 435
Po 7:30–12:00 12:30–15:30
Út 7:30–12:00 12:30–16:30
St 7:30–12:00  12:30-14:30
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PhDr. Ilja Chodura, tel.: 465 568 444
Út 6:15–11:30 12:00–15:15
St 6:15–11:30 12:00–15:30 
PhDr. Jiří Pavlát, tel.: 465 568 444
Po 7:30-12:00 12:30-17:30 
Čt 7:30-12:00 12:30-15:30

PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ BIOCHEMIE
vedoucí Ing. Beáta Jánošová, te.: 465 568 429
Po–Pá 6:30–12:00 12:30–14:00

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
MUDr. Dana Hájková, tel.: 465 568 440
Po, Út, St 7:00–12:00 (dle objednání)
DOPRVA (převozy pacientů), tel.: 465 568 411 
Po-Čt 6:30-16:00
Pá 6:30-14:00

PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Otakar Sotona, telefon: 465 568 438
Po 7:30–11:30 13:00–16:00 (plán. chir. zákroky)
Út 7:30–11:30 13:00–15:00 (plán. chir. zákroky)
St 7:30–11:30 13:00–16:00 (cévní poradna)
Pá 7:30–11:30 12:30–14:00 (plán. chir. zákroky)

PRIVÁTNÍ STOMATOLOGIE
MUDr. Stanislav Knob, tel.: 723 036 370
dle objednání

BUDOVA TEZA
F. V. Krejčího 405
KARDIOLOG A INTERNISTA
MUDr. Václav Ravlyk, tel.: 465 530 419 
Po 7:00–15:00 Út 7:00–17:00
St 6:00–14:00 Čt 6:00–12:00
Pá 6:00–8:00

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jaroslav Pozděna, tel.: 465 534 528
Ordinační doba dle objednání

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vlastimil Bílý, tel.: 465 534 529
ordinační doba dle objednání

STOMATOLOGIE
MUDr. Irena Štanclová, tel.: 465 534 555
Po 7:30-16:30 Út 8:00-15:30
St, Pá 7:30-12:00 Čt 8:00-16:30

STOMATOLOGIE
MUDr. Jiří Štancl, tel.: 465 530 247
Po, Čt 7:30-12:00 13:00-16:30
Út 7:30–12:00 13:00-16:00
St 12:00–18:30
Pá 7:30–12:00

STOMATOLOGIE
MUDr. Tereza Košťálová, tel.: 465 534 555
Po 7:00–17:00
Út, St 7:00–13:00
Čt 13:00–18:00 Pá 7:00–14:00

ZUBNÍ ORDINACE
happydent s.r.o. 
ZUBNÍ LÉKAŘKA
MUDr. Iva Voltnerová, tel.: 734 100 171
Po, Čt 8:00–12:30
Út, St 8:00–12:00 13:00–17:00
Pá 8:00–12:00 
(Akutní případy po telefonické domluvě)
Dentální hygienistka
Aneta Zezulová, DiS, tel.: 604 811 845
Dle objednání

LÉKAŘSKÝ DůM Litomyšlská 322
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Dagmar Blohoňová, tel.: 465 534 745
Po 8:00–11:30 13:00–15:00 (poradna)
Út 8:30–11:30 13:00–17:00
St 8:00–11:30
Čt 8:30–11:30 13:00–15:30 
Pá 8:00–11:30

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Romana Langová, tel.: 465 511 100
Po 8:00–11:30
Út 8:00–11:00 12:00–14:30
St 8:00–11:30 14:30–18:00
Čt, Pá 8:00–11:30
(Odběry, injekce Po–Pá 6:30–8:00)

ORL (ušní, nosní, krční) AMBULANCE
MUDr. Renata Fabiánová, tel.: 465 532 566
Po, Út 7:00–11:30 12:00–13:30
St 7:30–11:30 12:00–14:30
Čt 7:30-11:30 12:00-13:30
Pá 7:30–12:00

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE  
– EMG laboratoř
MUDr. Milan Břečka, tel.: 465 511 099
Po, Čt, Pá 7:00–12:00

GYNCENTRUM SARA s.r.o.
MUDr. Pavel Skalický, MUDr. Aleš Ráček,  
MUDr. Veronika Žižková; tel.: 465 536 166
Po 7:30–12:00 12:30–15:00 MUDr. Ráček 
Po 15:40-19:00 (MUDr. Skalický, pouze objed.)
Út 7:30–12:00 12:30–14:00 MUDr. Skalický
St 7:30–12:00 12:30–15:00  
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MUDr. Ráček (lichý), MUDr. Skalický (sudý)
Čt 7:30–12:00 MUDr. Skalický
Pá 7:30–12:00 MUDr. Žižková
Pá 12:30-15:00 MUDr. Skalický (pouze objed.)
So 8:00–12:00 MUDr. Skalický (nepravidelně)
objednané zákroky:
Út 14:00-18:00
Čt 12:30-15:00

BUDOVA Dr. Beneše 1513
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Luďka Křibská, tel.: 465 535 219
Po 8:00–11:30 15:00–18:00 (7:00–8:00 odběry)
Út 8:00–11:30 13:00–15:00 (7:00–8:00 odběry)
St, Pá 8:00–12:00 (7:30–8:00 odběry)
Čt 8:00–11:30 13:00–15:00 (7:00–8:00 odběry)
Pá 8:00–12:00 (7:00–8:00 odběry)

BUDOVA Habrmanova 306
STOMATOLOGIE
MDDr. Anna Drdová, tel.: 465 534 834

STOMATOLOGIE
MUDr. Hana Hausknechtová, tel.: 465 534 835

DůM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Masarykova 2100
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Jiří Šmídl, tel.: 465 503 503
Po 7:00–11:30 13:00–14:00
Út, St 7:00–10:00 12:00–14:00
Čt 7:00–11:30 16:30–18:00
Pá 7:00–11:00

PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Ladislav Kučera tel.: 465 503 500
Po 7:00–11:45 13:00–13:45
Út 7:00–11:45 14:30–18:00
St 7:00–11:45 15:00–17:00

Čt 10:00–11:45 13:00–13:45
Pá 7:00–11:00

BUDOVA Litomyšlská 590
STOMATOLOGICKÁ ORDINACE
MUDr. Jiří Pirkl, MUDr. Eva Pirklová tel.: 
606 704 599
ordinační doba dle objednání

BUDOVA Nádražní 43
OČNÍ CENTRUM
MUDr. Vladimír Korda, tel.: 465 534 560
Út 8:00–19:00 
MUDr. Arutyunyan, MUDr. Stöhwasserová
Čt 7:30–15:00 MUDr. Arutyunyan

BUDOVA Lhotka 205
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Vladimíra Bílá, tel.: 465 534 476
Po 7:30–11:30 13:30–15:30
Út 7:30–12:00
St 13:30–15:00
Čt 7:30–12:00 13:30–14:30 (příp. pohotovost 
do 17:00)
Pá 7:30–15:00

BUDOVA Sadová 1140
STOMATOLOGIE
MUDr. Hana Horáková, 
tel.: 465 531 554, 731 791 438
Po 12:00–18:00
Út 7:30–13:00
St 7:30–12:00 12:30-14:30
Čt 12:00–18:00
Pá 7:30–13:00 (sudý týden)

BUDOVA Broulíkova 2187
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Pavel Horáček, tel.: 730 133 447
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
město – region

druh 
pohotovosti

místo a telefon
ordinační doba

zajišťuje odpovídá
dny hodiny

Svitavy

dospělí poliklinika, Kollárova 22, 
Svitavy, 
dospělí: tel.: 461 569 239
děti: tel.: 461 569 270

Pá
18:00–
21:00

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
Svitavská nemocnice

So, Ne, sv. 9:00–17:00

děti a dorost
Po-Pá x
So, Ne, sv. 8:00–18:00

lékárna
Po-Pá x
So, Ne, sv. x

Litomyšl

dospělí
areál nemocnice - budova 
ředitelství, tel.: 461 655 397

Po-Pá x
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
Litomyšlská nemocnice 

So, Ne, sv. 8:00–13:00

děti a dorost
dětské oddělení nemocnice, 
tel.: 461 655 253

Po-Pá x
So, Ne, sv. 8:00–13:00

lékárna
ústavní nemocniční lékárna, 
tel.: 461 655 530 a lékárny  
dle rozpisu ve městě

Po-Pá 7:00–16:30
Čt 7:00–18:00
So, Ne, sv. 8:00–13:00

Ústí nad Orlicí

dospělí
přízemí neurologického 
pavilónu nemocnice,  
tel.: 465 710 192

Pá x

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., 
Orlickoústecká nemocnice

So, Ne, sv. 9:00–18:00

děti a dorost
ambulance na dětském 
oddělení nemocnice,  
tel.: 465 710 191

Po-Pá x

So, Ne, sv. 8:00–18:00

lékárna
nemocniční lékárna Orlickoús-
tecké nemocnice, a.s.,  
tel.: 465 521 007

Po-Pá 7:00–17:00

Ne, sv. 8:00–12:00

POHOTOVOST ZUBNÍCH LÉKAŘů 2018
Pohotovostní služby jsou v So, Ne a o svátcích od 8.00 do 11.00 hodin

datum lékař adresa telefon
1.1.2018 MUDr. Škorpil Zdeněk Vysoké Mýto, Štefánikova 396 465 423 824
6.-7.1.2018 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
13.-14.1.2018 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
20. - 21. 1. 2018 MDDr. Sigmundová Monika Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
27.- 28. 1. 2018 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
3. - 4. 2. 2018 MUDr. Židková Milena Choceň, Kollárova 605 465 471 223
10. - 11. 2. 20018 MDDr. Bado Richard Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
17. - 18. 2. 2018 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
24. - 25. 2. 2018 MUDr. Břízová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
3. - 4. 3. 2018 MDDr. Duchečková Eva Litomyšlská 590, Česká Třebová 606 704 599
10. - 11. 3. 20018 MDDr. Hájek Jiří Vysoké Mýto, Čelakovského 112 465 420 400
17. - 18. 3. 2018 MUDr. Hausknechtová Hana Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 835
24. - 25. 3. 2018 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
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datum lékař adresa telefon
30.3.2018 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
31. 3. - 1. 4. 20018 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
2.4.2018 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, Sadová 1140 465 531 554
7. - 8. 4. 2018 MUDr. Jindrová Martina Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
14. - 15. 4. 2018 MUDr. Kalousková Milena Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483 465 543 302
21. - 22. .4. 2018 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 731 784 643
28. - 29. 4. 2018 MDDr. Knob Stanislav Česká Třebová, železniční poliklinika 723 036 370
1.5.2018 MDDr. Kubásková Veronika Ústí nad Orlicí, Velké Hamry 155 604 463 997
5. - 6. 5. 2018 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
8.5.2018 MUDr. Martinková Blanka Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
12. - 13. 5. 2018 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 443 720 699 489
19. - 20. 5. 2018 MDDr. Kubištová Veronika Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
26. -27. 5. 2018 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
2. - 3. 6. 2018 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
9. - 10. 6. 2018 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
16. - 17. 6. 2018 MUDr. Voltnerová Iva Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 734 100 171
23. -24. 6. 2018 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
30. 6. - 1. 7. 2018 MUDr. Škorpil Zdeněk Vysoké Mýto, Štefánikova 396 465 423 824
5.7.2018 MUDr. Špajová Dagmar Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 149
6.7.2018 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
7. - 8. 7. 2018 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
14. - 15. 7. 2018 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
21. - 22. 7. 2018 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
28. - 29. 7. 2018 MUDr. Voltnerová Iva Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 734 100 171
4. - 5. 8. 2018 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
11. - 12. 8. 2018 MUDr. Židková Milena Choceň, Kollárova 605 465 471 223
18. - 19. 8. 2018 MDDr. Bado Richard Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
25. - 26. 8. 2018 MUDr. Martinková Blanka Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
1. - 2. 9. 2018 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 443 720 699 489
8. - 9. 9. 2018 MDDr. Kubištová Veronika Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
15. - 16. 9. 2018 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
22. - 23. 9. 20018 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
28.9.2018 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
29. - 30. 9. 2018 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
6. - 7. 10. 2018 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
13. - 14. 10. 2018 MUDr. Škorpil Zdeněk Vysoké Mýto, Štefánikova 396 465 423 824
20. - 21. 10. 2018 MUDr. Špajová Dagmar Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 149
27. - 28. 10. 2018 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
3.- 4. 11. 2018 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
10. -11. 11. 2018 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
17. - 18. 11. 2018 MDDr. Sigmundová Monika Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
24. - 25. 11. 2018 MUDr. Břízová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
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datum lékař adresa telefon
1. - 2. 12. 2018 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
8. - 9. 12. 2018 MDDr. Duchečková Eva Litomyšlská 590, Česká Třebová 606 704 599
15. - 16. 12. 2018 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 731 784 643
22. - 23. 12. 2018 MDDr. Hájek Jiří Vysoké Mýto, Čelakovského 112 465 420 400
24.12.2018 MUDr. Hausknechtová Hana Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 835
25.12.2018 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
26.12.2018 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
27.12.2018 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
28.12.2018 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
29. - 30. 12. 2018 MUDr. Jindrová Martina Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
31.12.2018 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, Sadová 1140 465 531 554
1.1.2019 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
5.-  6. 1. 2019 MUDr. Kalousková Milena Ústí nad Orlicí, ul. Pickova 1483 465 543 302
12. - 13. 1. 2019 MDDr. Knob Stanislav Česká Třebová, železniční poliklinika 723 036 370
19. - 20. 1. 2019 MDDr. Kubásková Veronika Ústí nad Orlicí, Velké Hamry 155 604 463 997

Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl, říjen 2017

LÉKÁRNY
LÉKÁRNA AGEL
náměstí Jana Pernera 446, Č. Třebová
ved.: PharmDr. Tomáš Brettler,  
tel.: 465 568 437
Po–Čt 7:00–16:30  Pá 7:00–15:30
LÉKÁRNA ANNA
Nové náměstí 1747, Č. Třebová
PharmDr. Richard Závoský;  
tel.: 465 532 563
Po–Pá 7:30–17:30  So 7:30–11:30
LÉKÁRNA ARNIKA
Masarykova 1293, Č. Třebová
Martin Glaser, Jiřina Jasanská;  
tel.: 465 535 952 Po–Pá 7:00–17:00
LÉKÁRNA MELLISA
Litomyšlská 332, Č. Třebová
ved.: Mgr. Pavel Konejl; tel.: 465 511 097
Po–Pá 7:45–17:30  So 8:00–11:15
LÉKÁRNA Dr. MAX
Dr. E. Beneše (v Kauflandu), Č. Třebová
ved. Mgr. Vendula Axmanová;  
tel.: 465 393 104 Po–Pá 8:00–20:00 
So, Ne, svátky 8:00–20:00

LÉKÁRNA SRDCE NA DLANI
Dr. E. Beneše 643 (naproti TESCO)
Mgr. Kateřina Dostálková; tel.: 465 324 578
Otevřeno Po–Ne (i svátky) 9:00–19:00
LÉKÁRNA NEMOCNICE ÚO
Čs. armády 1076, Ústí n. Orlicí
ved. PharmDr. Hana Hejlová;  
tel.: 465 521 007 Po–Pá 7:00–17:00
Ne, svátky 8:00–12:00 (pohotovost)
(Lékárenská pohotovost lékáren byla na-
hrazena pohotovostí  
Lékárny Orlickoústecké nemocnice)
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ORLICKOÚSTECKÁ NEMOCNICE
Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Orlickoústecká nemocnice
Čs. armády 1076, Ústí nad Orlicí
e-mail: posta@uo.hospital.cz,
www.ou-nem.cz; spojovatelka – 465 710 111
vrátnice – 465 710 245
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 465 710 265
CHIRURGIE ambulance 465 710 220
GYNEKOLOGIE A PORODNICE 465 710 329
porodnické oddělení - matky 465 520 031
UROLOGIE 465 710 421, odd. 465 710 350

HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ 
A TRANSFÚZNÍ STANICE
transfúzní oddělení, primář 465 710 250
ORL 465 710 281 ARO 465 710 155
NEUROLOGIE 465 710 252
ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE 
A DIAGNOSTIKY465 710 300
RTG 465 710 277
REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 465 710 458
KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 465 710 420

E. Purkyně 652, Litomyšl 461 655 111
e-mail: posta.litomysl@lnempk.cz
ARO 461 655 295, 461 655 496
CENTRUM PRO FUNKČNÍ PORUCHY 
VIDĚNÍ 461 619 061
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 461 655 250
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 461 655 170
INTERNÍ ODDĚLENÍ 461 655 190

KOŽNÍ ODDĚLENÍ 461 655 370
LDN 461 613 204
CHIRURGICKÁ JIP 461 655 550
NEUROLOGICKÉ ODD. 461 655 310
OČNÍ ODDĚLENÍ 461 655 330
ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ 461 655 350
RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 461 655 460
REHABILITČNÍ ODDĚLENÍ 461 655 397

LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE
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PŘÍJEZDY A ODJEZDY VLAKů – ČESKÁ TŘEBOVÁ
Příj. Odj. Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky

23:59  0:00  Rx 899   Praha hl.n.(22.09) Olomouc hl.n.(0.43)     
0:04  0:06  EN 443   Praha hl.n.(22.19) Humenné(10.33)     
1:22  1:23  EN 445   Praha hl.n.(23.39) Košice(9.08)     
1:22  1:23  IC 547   Praha hl.n.(23.49) Bohumín(3.16)     
2:10     5021   Pardubice hl.n.(1.11)       

  3:52   5020     Pardubice hl.n.(4.51)     
  4:20   12701     Lanškroun(4.37)     
  4:23   5040     Choceň(4.50)     
  4:28   5000     Kolín(6.22)     

4:38     5041   Choceň(4.13)       
  4:43  Sp 1971     Brno hl.n.(6.13)     
  4:43   12703     Lanškroun(5.00)     

4:46     24740   Moravská Třebová(4.11)       
  4:50   24741     Moravská Třebová(5.26)     
  4:59   5070     Ústí nad Orlicí(5.11)     

5:00     12700   Lanškroun(4.42)       
  5:04   12705     Lanškroun(5.22)     
  5:07   5002     Kolín(7.22)     

5:10     4760   Letovice(4.29)       
  5:12   15361     Svitavy(5.26)     

5:12  5:14  Rx 898   Olomouc hl.n.(4.29) Praha hl.n.(7.04)     
5:24     12702   Lanškroun(5.05)       
5:27     3768   Zábřeh na Moravě(4.54)       

5:31     5023   Pardubice hl.n.(4.24)       
5:34     24742   Moravská Třebová(4.58)       
5:37  5:38  railjet 574   Brno hl.n.(4.31) Praha hl.n.(7.07)     

  5:40  Sp 1973     Brno hl.n.(7.14)     
  5:40   12707     Lanškroun(5.58)     

5:35  5:41  EN 442   Humenné(19.46) Praha hl.n.(8.21)     
5:44     12704   Lanškroun(5.26)       

  5:45   24743     Moravská Třebová(6.21)     
  5:48   5004     Kolín(8.22)     

5:53  5:54  EN 444   Košice(20.35) Praha hl.n.(7.37)     
5:53  5:54  IC 546   Bohumín(3.51) Praha hl.n.(7.23)     

6:00  6:01  R 641   Praha hl.n.(4.24) Bohumín(8.02)     
6:02     5043   Pardubice hl.n.(5.01)       

6:01  6:02  Rx 896   Staré Město u Uherského Hradiš-
tě(4.21) Praha hl.n.(7.36)     

  6:09   12709     Lanškroun(6.28)     
6:10     4762   Letovice(5.28)       
6:11  6:14  Rx 874   Brno hl.n.(5.00) Praha-Smíchov(8.27)     
6:19     4764   Letovice(5.31)       

6:18  6:19   1000   Opava východ(4.15) Praha hl.n.(7.52)     
6:20  6:21  railjet 71   Praha hl.n.(4.49) Graz Hbf(11.33)     
6:29     24744   Moravská Třebová(5.53)       

6:32     12706   Lanškroun(6.15)       
6:35  6:36  IC 572   Břeclav(5.07) Praha hl.n.(8.07)     

6:39     5069   Ústí nad Orlicí(6.27)       
  6:39  Sp 1975     Brno hl.n.(8.14)     
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  6:40   12711     Lanškroun(6.58)     
  6:45   24745     Moravská Třebová(7.23)     

6:50     12708   Lanškroun(6.32)       
6:51     15360   Svitavy(6.35)       

6:50  6:51  Rx 883   Hradec Králové hl.n.(5.44) Luhačovice(9.18)     
  6:57   5022     Pardubice hl.n.(8.16)     

7:00  7:01  Ex 121   Praha hl.n.(5.24) Žilina(10.41)     
7:01  7:02  Ex 522   Vsetín(4.56) Praha hl.n.(8.36)     

  7:05   12713     Lanškroun(7.23)     
7:06     5071   Ústí nad Orlicí(6.52)       

  7:08   24773     Dzbel(8.55)     
  7:10   15363     Svitavy(7.24)     
  7:12   12715     Lanškroun(7.31)     

7:12  7:14  Rx 894   Zlín střed(5.31) Praha-Smíchov(9.18)     
7:17  7:18   1001   Praha hl.n.(5.48) Havířov(9.28)     
7:18  7:19   1002   Návsí (Nawsie)(4.24) Praha hl.n.(8.52)     

  7:21   24775     Dzbel(8.55)     
7:21  7:22  EC 273   Praha hl.n.(5.51) Budapest-Nyugati pu.(12.19)     
7:19  7:22   4766   Letovice(6.31) Ústí nad Orlicí(7.34)     
7:30     24746   Moravská Třebová(6.55)       
7:34     3774   Zábřeh na Moravě(7.00)       

7:35     5001   Kolín(5.08)       
7:37  7:38  railjet 570   Břeclav(6.07) Praha hl.n.(9.07)     

7:39     7154   Lichkov(6.32)       
7:44  7:45  railjet 1533   Praha hl.n.(6.12) Mošnov, Ostrava Airport(9.23)     

7:49     3776   Zábřeh na Moravě(7.14)       
7:50  7:51  Rx 861   Praha hl.n.(5.58) Brno hl.n.(9.02)     
7:52     24748   Moravská Třebová(7.16)       
7:57     5003   Kolín(5.42)       
7:57     5033   Pardubice hl.n.(6.57)       

7:57     12714   Lanškroun(7.39)       
  7:57   5006     Kolín(10.22)     

8:00  8:01  Ex 113   Praha hl.n.(6.24) Warszawa Wschodnia(14.36)     
8:01  8:02  Ex 544   Návsí (Nawsie)(5.01) Praha hl.n.(9.36)     

8:04     24770   Dzbel(6.43)       
  8:05   3775     Zábřeh na Moravě(8.41)     
  8:10   24747     Moravská Třebová(8.46)     

8:13  8:14  Rx 872   Brno hl.n.(6.56) Praha hl.n.(10.04)     
8:18  8:19   1004   Návsí (Nawsie)(5.24) Praha hl.n.(9.52)     

8:20  8:21  railjet 73   Praha hl.n.(6.51) Graz Hbf(13.33)     
8:36  8:37  SuperCity 241   Praha hl.n.(7.10) Košice(14.27)     

  8:38   20015     Hanušovice(11.22)     
8:41     5075   Ústí nad Orlicí(8.23)       
8:41     7160   Dolní Lipka(7.28)       

8:47     15362   Svitavy(8.30)       
8:50  8:51  Rx 885   Praha hl.n.(6.58) Luhačovice(11.18)     

8:56     24750   Moravská Třebová(8.18)       
8:59     12716   Lanškroun(8.41)       
9:00  9:01  Ex 123   Praha hl.n.(7.24) Žilina(12.41)     

9:01  9:02  Ex 520   Vsetín(6.52) Praha hl.n.(10.36)     
  9:05   4781     Březová nad Svitavou(9.39)     
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  9:05   12719     Lanškroun(9.23)     

9:12  9:14  Rx 892   Veselí nad Moravou(7.10) Praha-Smíchov(11.18)     
9:18  9:19   1006   Návsí (Nawsie)(6.24) Praha hl.n.(10.52)     
9:37  9:38  railjet 70   Wien Hbf(7.10) Praha hl.n.(11.07)     
9:50  9:51  Rx 863   Praha hl.n.(7.58) Brno hl.n.(11.02)     

9:52     3778   Zábřeh na Moravě(9.19)       
9:56     24752   Moravská Třebová(9.18)       

9:57     5025   Kolín(7.40)       
  9:57   5008     Kolín(12.20)     

10:00  10:01  Ex 141   Praha hl.n.(8.24) Žilina(13.33)     
10:01  10:02  EC 144   Žilina(6.27) Praha hl.n.(11.36)     

  10:05   3777     Zábřeh na Moravě(10.42)     
  10:12   24749     Moravská Třebová(10.47)     

10:13  10:14  Rx 870   Brno hl.n.(8.56) Praha-Smíchov(12.22)     
10:18  10:19   1008   Vrútky(6.26) Praha hl.n.(11.52)     
10:20  10:21  railjet 75   Praha hl.n.(8.51) Graz Hbf(15.33)     

10:22     24772   Dzbel(9.00)       
10:35     5077   Ústí nad Orlicí(10.23)       

10:50  10:51  Rx 887   Praha hl.n.(8.58) Luhačovice(13.18)     
10:57     12720   Lanškroun(10.39)       

11:00  11:01  Ex 125   Praha hl.n.(9.24) Žilina(14.41)     
11:01  11:02  Ex 220   Žilina(7.19) Praha hl.n.(12.36)     

  11:04   12723     Lanškroun(11.26)     
  11:05   4783     Březová nad Svitavou(11.39)     
  11:10   24751     Moravská Třebová(11.46)     

11:12  11:14  Rx 890   Luhačovice(8.31) Praha-Smíchov(13.18)     
11:17  11:18   1005   Praha hl.n.(9.48) Havířov(13.28)     
11:37  11:38  railjet 72   Graz Hbf(6.26) Praha hl.n.(13.07)     
11:50  11:51  Rx 865   Praha-Smíchov(9.42) Brno hl.n.(13.02)     
11:52     3780   Zábřeh na Moravě(11.19)       

11:55     4780   Březová nad Svitavou(11.20)       
11:56     24754   Moravská Třebová(11.18)       

11:57     9319   Praha Masarykovo nádraží(7.58)       
  11:57   5010     Kolín(14.20)     

12:00  12:01  EC 115   Praha hl.n.(10.24) Kraków Główny(16.59)     
12:01  12:02  EC 116   Warszawa Wschodnia(5.39) Praha hl.n.(13.36)     

  12:05   3779     Zábřeh na Moravě(12.41)     
  12:10   24753     Moravská Třebová(12.45)     

12:13  12:14  Rx 868   Brno hl.n.(10.56) Praha-Smíchov(14.27)     
12:18  12:19   1010   Návsí (Nawsie)(9.24) Praha hl.n.(13.52)     
12:20  12:21  railjet 77   Praha hl.n.(10.51) Graz Hbf(17.33)     

  12:34   15330     Borová u Poličky(13.49)     
12:49     4782   Březová nad Svitavou(12.08)       
12:50  12:51  Rx 889   Praha-Smíchov(10.42) Luhačovice(15.18)     

12:52     12724   Lanškroun(12.34)       
12:57     5027   Pardubice hl.n.(11.42)       

13:00  13:01  Ex 127   Praha hl.n.(11.24) Žilina(16.41)     
13:01  13:02  Ex 128   Žilina(9.19) Praha hl.n.(14.36)     

  13:04   12727     Lanškroun(13.26)     
  13:10   24755     Moravská Třebová(13.46)     

13:12  13:14  Rx 888   Luhačovice(10.31) Praha-Smíchov(15.18)     
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  13:17   7165     Štíty(15.16)     

13:17  13:18   1007   Praha hl.n.(11.48) Havířov(15.28)     
  13:31   12729     Lanškroun(13.49)     

13:37  13:38  railjet 74   Graz Hbf(8.26) Praha hl.n.(15.07)     
13:50     3782   Zábřeh na Moravě(13.14)       
13:50  13:51  Rx 867   Praha hl.n.(11.58) Brno hl.n.(15.02)     
13:54     24756   Moravská Třebová(13.18)       
13:57     5007   Kolín(11.42)       

  13:57   5012     Kolín(16.20)     
14:00  14:01  Ex 143   Praha hl.n.(12.24) Žilina(17.33)     
14:01  14:02  Ex 142   Žilina(10.27) Praha hl.n.(15.36)     

  14:05   3781     Zábřeh na Moravě(14.41)     
  14:07   12731     Lanškroun(14.25)     
  14:10   24787     Moravská Třebová(14.45)     

14:13  14:14  Rx 866   Brno hl.n.(12.56) Praha-Smíchov(16.27)     
14:15     12728   Lanškroun(13.57)       
14:18  14:19   1012   Košice(7.45) Praha hl.n.(15.52)     
14:20  14:21  railjet 79   Praha hl.n.(12.51) Graz Hbf(19.33)     

  14:25   5024     Kolín(17.22)     
  14:25   24757     Moravská Třebová(15.00)     
  14:26   15365     Svitavy(14.40)     
  14:28   15367     Svitavy(14.45)     
  14:31   3789     Zábřeh na Moravě(15.07)     
  14:35   15334     Borová u Poličky(15.49)     

14:38     24758   Moravská Třebová(14.02)       
14:49     12730   Lanškroun(14.31)       

  14:50  Sp 1977     Hrušovany u Brna(16.45)     
14:50  14:51  Rx 891   Praha-Smíchov(12.38) Luhačovice(17.18)     

14:57     5029   Kolín(12.40)       
15:01     15364   Svitavy(14.47)       

15:00  15:01  Ex 221   Praha hl.n.(13.24) Žilina(18.41)     
15:01  15:02  Ex 126   Žilina(11.19) Praha hl.n.(16.36)     

  15:04   12735     Lanškroun(15.26)     
15:07     15366   Svitavy(14.49)       

  15:10   24759     Moravská Třebová(15.46)     
15:12  15:16  Rx 886   Luhačovice(12.31) Praha-Smíchov(17.18)     
15:17  15:18   1009   Praha hl.n.(13.48) Havířov(17.28)     
15:21     12732   Lanškroun(15.02)       
15:13  15:26  Sp 1972   Brno hl.n.(13.44) Choceň(15.52)     

  15:31   12737     Lanškroun(15.49)     
15:37  15:38  railjet 76   Graz Hbf(10.26) Praha hl.n.(17.07)     

15:49     3784   Zábřeh na Moravě(15.14)       
15:50  15:51  Rx 869   Praha-Smíchov(13.42) Brno hl.n.(17.03)     
15:54     24760   Moravská Třebová(15.18)       

15:57     5009   Kolín(13.40)       
  15:57   5026     Kolín(18.20)     

16:00  16:01  EC 117   Praha hl.n.(14.24) Warszawa Wschodnia(22.31)     
16:01  16:02  EC 114   Kraków Główny(10.47) Praha hl.n.(17.36)     

  16:05   3783     Zábřeh na Moravě(16.47)     
  16:12   24761     Moravská Třebová(16.48)     

16:13  16:14  Rx 864   Brno hl.n.(14.55) Praha-Smíchov(18.27)     
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16:15     12736   Lanškroun(15.57)       
16:17  16:18   1011   Praha hl.n.(14.48) Vrútky(20.01)     
16:18  16:19   1014   Havířov(14.07) Praha hl.n.(17.52)     
16:20  16:21  railjet 371   Praha hl.n.(14.51) Graz Hbf(21.33)     
16:35  16:39   4761   Choceň(16.09) Letovice(17.32)     
16:48     15368   Svitavy(16.30)       

16:50  16:51  Rx 893   Praha-Smíchov(14.42) Staré Město u Uherského Hradiš-
tě(18.14)     

16:56     24762   Moravská Třebová(16.18)       
16:57     5011   Kolín(14.40)       

  16:57   5014     Kolín(19.22)     
16:59     12738   Lanškroun(16.41)       
17:00  17:01  Ex 129   Praha hl.n.(15.24) Žilina(20.41)     
17:01  17:02  Ex 124   Žilina(13.19) Praha hl.n.(18.36)     

  17:04   12741     Lanškroun(17.26)     
  17:10   24763     Moravská Třebová(17.46)     

17:13     20014   Hanušovice(14.10)       
17:12  17:14  Rx 884   Luhačovice(14.31) Praha hl.n.(19.04)     
17:17  17:18   1013   Praha hl.n.(15.48) Opava východ(19.20)     
17:19    Sp 1974   Hrušovany u Brna(15.15)       
17:37  17:38  railjet 78   Graz Hbf(12.26) Praha hl.n.(19.07)     
17:50  17:51  Rx 871   Praha-Smíchov(15.42) Brno hl.n.(19.02)     

17:52     3786   Zábřeh na Moravě(17.19)       
17:56     24764   Moravská Třebová(17.18)       

17:57     5013   Kolín(15.42)       
  17:57   5028     Pardubice hl.n.(19.16)     

18:00  18:01  EC 145   Praha hl.n.(16.24) Žilina(21.33)     
18:01  18:02  Ex 140   Žilina(14.27) Praha hl.n.(19.36)     

  18:04   3785     Zábřeh na Moravě(18.47)     
  18:10   24765     Moravská Třebová(18.45)     

18:13  18:14  Rx 862   Brno hl.n.(16.55) Praha-Smíchov(20.18)     
18:17  18:18   1015   Praha hl.n.(16.48) Návsí (Nawsie)(21.07)     
18:18  18:19   1016   Havířov(16.07) Praha hl.n.(19.52)     

18:20  18:21  railjet 373   Praha hl.n.(16.51) Graz Hbf(23.33)     
18:32  18:33  railjet 1532   Mošnov, Ostrava Airport(16.55) Praha hl.n.(20.11)     
18:50  18:51  Rx 895   Praha-Smíchov(16.42) Veselí nad Moravou(20.47)     
18:52     4768   Letovice(18.03)       

18:56     24788   Moravská Třebová(18.18)       
18:59     12742   Lanškroun(18.41)       
19:00  19:01  Ex 521   Praha hl.n.(17.24) Vsetín(21.07)     
19:01  19:02  Ex 122   Žilina(15.19) Praha hl.n.(20.36)     

  19:04   12745     Lanškroun(19.26)     
19:05     5079   Ústí nad Orlicí(18.53)       

  19:05   4763     Letovice(19.53)     
  19:05   5030     Pardubice hl.n.(20.16)     

19:12  19:14  Rx 882   Luhačovice(16.31) Praha-Smíchov(21.18)     
19:18    Sp 1976   Hrušovany u Brna(17.16)       
19:17  19:18   1017   Praha hl.n.(17.48) Návsí (Nawsie)(22.07)     

19:20     15343   Borová u Poličky(18.16)       
19:23     24782   Velké Opatovice(17.54)       

  19:26   15369     Svitavy(19.44)     
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19:37  19:38  railjet 370   Graz Hbf(14.26) Praha hl.n.(21.07)     

19:50  19:51  Rx 873   Praha-Smíchov(17.42) Brno hl.n.(21.03)     
19:52     3788   Zábřeh na Moravě(19.19)       
19:56     24766   Moravská Třebová(19.18)       

19:57     5015   Kolín(17.40)       
20:00  20:01  Ex 545   Praha hl.n.(18.24) Návsí (Nawsie)(22.58)     

20:01  20:02  Ex 112   Warszawa Wschodnia(13.39) Praha hl.n.(21.36)     
  20:05   3787     Zábřeh na Moravě(20.41)     
  20:05   5044     Choceň(20.32)     
  20:08   24767     Moravská Třebová(20.43)     

20:13  20:14  Rx 860   Brno hl.n.(18.56) Praha-Smíchov(22.18)     
20:18  20:19   1018   Havířov(18.07) Praha hl.n.(21.52)     

20:20  20:21  railjet 375   Praha hl.n.(18.51) Wien Hbf(22.49)     
  20:22   5032     Pardubice hl.n.(21.32)     

20:37  20:38  EC 272   Budapest-Nyugati pu.(15.41) Praha hl.n.(22.09)     
20:46     15370   Svitavy(20.32)       

20:50  20:51  Rx 897   Praha-Smíchov(18.34) Zlín střed(22.25)     
20:52  20:53  SuperCity 240   Košice(14.59) Praha hl.n.(22.20)     

20:57     12746   Lanškroun(20.39)       
21:00  21:01  Ex 523   Praha hl.n.(19.24) Vsetín(23.03)     
21:01  21:02  Ex 120   Žilina(17.19) Praha hl.n.(22.45)     

  21:04   12749     Lanškroun(21.26)     
21:17  21:18   1019   Praha hl.n.(19.48) Návsí (Nawsie)(0.07)     
21:22  21:23  railjet 571   Praha hl.n.(19.51) Břeclav(22.52)     
21:37     24768   Moravská Třebová(21.02)       
21:43  21:44  railjet 372   Graz Hbf(16.26) Praha hl.n.(23.14)     

  21:47   5042     Choceň(22.12)     
  21:47   5072     Ústí nad Orlicí(21.59)     

21:52     12748   Lanškroun(21.34)       
21:59    Rx 875   Praha-Smíchov(19.42)       
22:01  22:02  R 640   Bohumín(20.01) Praha hl.n.(23.42)     
22:05     5031   Pardubice hl.n.(20.52)       
22:09     5045   Choceň(21.40)       

  22:09   12751     Lanškroun(22.27)     
  22:10   4765     Letovice(22.56)     
  22:39   5046     Choceň(23.04)     

22:49     12750   Lanškroun(22.31)       
22:47  22:49  IC 573   Praha hl.n.(21.09) Břeclav(0.35)     

  22:51   15346     Borová u Poličky(23.58)     
  22:52   24769     Moravská Třebová(23.27)     

23:02     5047   Choceň(22.37)     

Poznámky:
10nejede 24., 31.XII.
11nejede 25.XII., 1.I.
12nejede 24., 25., 31.XII. 

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušné-
ho dopravce.Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro 
výstup a nástup! Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti 
a nejsou průběžně aktualizována!
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
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SEZNAM FIREM ČESKOTŘEBOVSKA
Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Advokacie Mgr. Marek Hylena 465 536 149 Staré náměstí 15
Advokacie Mgr. Jitka Kocourková 774 072 273 Nádražní 329
Advokacie JUDr. Josef Kyncl 602 286 987 Masarykova 1293
Advokacie JUDr. Zdenek Poštulka 465 535 304 U Javorky 976/18
Advokacie, účet. PaedDr. Petr Kratochvila 465 533 289 Staré náměstí 47
Advokát Mgr. Martin Červinka 465 324 231 Čechova 396
Army, oděvy Obchod Zálesák 465 534 496 Tyršovo nám. 1079
Auto Svěrák Jiří - Auto Eso 777 555 391 Rybník 48
Auto Synek Jiří - As servis 776 171 979 Podbranská 971
Auto, moto Štorek s.r.o. 465 535 197 Dr. E. Beneše 1316
Autobazar Soren 465 532 804 Lhotka 98
Autodoprava Dušek Lubor 604 233 722 Husova 12
Autodoprava Kolář Miloš 465 534 349 Nové náměstí 170
Autodoprava Skalický David 603 802 728 U Podhorky 617
Autopotahy Š+Š Přesné autopotahy 465 531 064 Ústecká 28

Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Autopůjčovna Car Rental 776 168 870 V Lukách 90
Autopůjčovna Auto Eli 736 444 964 Řetová 306
Autoservis. Auto Eli 605 510 517 Řetová 306
Autoservis Auto Kos 465 533 445 Ústecká 28
Autoservis Chaloupka Jaroslav 606 318 367 Lhotka 6
Autoservis Dvořák Jindřich 777 141 178 Na Výsluní 1094
Autoservis Řehák Pavel 603 285 049 Ústecká 479
Autoservis Jiří Škrabánek 739 030 520 Řetová 233
Autoškola Drumel & Co. 777 701 750 Felixova 357
Bar Bar Infinity 776 168 870 Na Splavě
Barvy a laky Techcentrum s.r.o. 464 649 323 Moravská 40
Brusivo Techcentrum s.r.o. 464 649 325 Moravská 40
Cestovní agentura Francová Alena - Palma 465 534 541 Hýblova 1221
Cestovní agentura Vraspírová Hana - HVtour 465 534 248 Na Splavě 53
Cestovní kancelář Čížová Lenka - ČILE 777 025 093 Hýblova 286

SEZNAM FIREM INZERUJÍCÍCH V ROČENCE
Firma, podnikatel Adresa Telefon e-mailová adresa
ABC Elektronik s.r.o. U rybníčka 1517 603 204 430 info@abcelektronik.cz
Adeco s.r.o. Komenského 726 731 519 239 adeco.splichal@tiscali.cz
Alice Benešová Masarykova 1293 775 353 058 mail@alicebenesova.cz
Arpo Husova 163 724 550 881 arpo.visova@centrum.cz
Auto-Eli Řetová 226 736 444 964 info@autoeli.cz
AutoESO Rybník 254 777 555 391 autoeso@cominnet.cz
Auto Moto Centrum Dr. E. Beneše 1316 606 843 283 autosuchanek@email.cz
Autoservis U Chaloupků Semanín 35 606 318 367 chaloupka32@seznam.cz
Bárta - roznos letáků Radiměř 433 731 501 082 barta.radimer@seznam.cz
CA Palma Hýblova 1221 608 811 188 palmact@ck-palma.cz
Car Rental V Lukách 90 776 168 870 Lenicek.T@seznam.cz
CZ LOKO a.s. Semanínská 580 606 694 141 eliska.kosnarova@czloko.cz
CZP Alma Masarykova 1071 731 784 643 martin.formanek@email.cz
Česká pojišťovna Moravská 36 774 530 909 renata.gerlova@ceskapojistovna.cz
David Síbrt V Lukách 521 608 812 221 david.sibrt@centrum.cz
Do-Ba Studio Moravská 2103 604 785 560 karel.0202@seznam.cz
DVI a.s., svářeč. škola nám. 17. listopadu 2058 972 247 906 jiri.hyka@dvi.cz
Elva Nádražní 876 603 524 291 elva@ktct.cz
Eko Bi, s.r.o. Semanínská 2050 731 449 810 info@ekobi.cz
Geodézie Cindr, s.r.o. Hýblova 1221 739 420 210 info@geodezie-dcp.cz
Geodézie Č. Třebová Palackého 297 777 787 673 geodezie@geodezie-ct.cz
Geodézie Štusák Hýblova 98 777 743 088 anunnki@anunnaki.cz  
Hodinový manžel Skuhrov 22 735 966 785 E.Lesinger@seznam.cz
IMS - Drašnar s.r.o. Semanínská 2090 464 622 118 kariera@ims-sro.cz
Infinity bar Na Splavě 269 605 333 118 Lenicek.T@seznam.cz
Ing. Ivana Smolová Na Křibě 85 604 213 581 ivana.smolova@seznam.cz
JAF Holz spol. s r.o. Semanínská 2097 465 519 810 ceska.trebova@jafholz.cz
Jaroslav Hamerník Dlouhá Třebová 271 603 506 140 vrata@hamernik.cz
Jaroslav Chaloupka Semanín 35 606 318 367 chaloupka32@seznam.cz
JDR.CZ s.r.o. Podbranská 2198 777 100 955 jindrich.dvorak@seznam.cz
J.Jindra s.r.o. Kubelkova 237 465 509 111 info@jindra.cz
JK Zoo Litomyšlská 117 608 710 094 jasansky.jkzoo@email.cz
Kašpar, stav. práce Rybník 272 774 939 386 kašpar.a@seznam.cz
Kooperativa Na Splavě 55 465 467 770 info@koop.cz
Korado, a.s. Bří Hubálků 869 800 111 506 info@korado.cz
LDM spol. s r.o. Litomyšlská 1378 465 502 501 jana.spajsova@ldm.cz
Luboš Gerla Moravská 36 774 530 909 lgerla@okgroup.cz

Firma, podnikatel Adresa Telefon e-mailová adresa
Maro Ústecká 108 777 466 553 maroct@maro.cz
Městská knihovna Smetanova 173 732 756 827 info.knihovna@ceska-trebova.cz
MUDr. Jiří Doležal Galen, Ústí nad Orlicí 603 149 723 ortoped.dolezal@icloud.com
Mzuri, kosmet. salon Riegrova 1091 725 651 161 andrea.drymlova@mzuri-ct.cz
Oáza zdraví Staré náměstí 34 737 601 261 info@oaza-zdravi.cz
Oční optika Horák nám. Jana Pernera 446 465 382 092 optikahorak@gmail.com
Oční optika Siloe Dr. E. Beneše 643 469 813 051 ct@siloe-optika.cz
Orlická laboratoř s.r.o. Lhotka 219 732 405 769 pinkasova@orlab.cz
Ota Kvíz - kominík Dvořákova 1686 774 265 707 okviz@seznam.cz
Penzion U Javorky Staré náměstí 724 193 553 petr.kratochvila@danovy-por.cz
Petr Číp Žižkova 263 773 224 038 info@zatopte.cz
Petr Sršeň Zámostí 390 603 487 191 Srsen.P@seznam.cz
Pivovar a rest. Faltus Moravská 207 725 746 528 restaurace@pivovar-faltus.cz
Proextrem Semanínská 2028 608 712 561 info@proextrem.cz
Přívěsy Vlad. Matěna V Lukách 2186 775 678 678 iprivesy@email.cz
Raiffeisen, st. spořit. Nádražní 42 603 508 750 jtkadleckova@obchod.rsts.cz
Re-Montage s.r.o. Lhotka 185 724 417 135 info@re-montage.cz
Restaurace Křib Moravská 162 465 532 850 restaurace@krib.cz
Salon Onyx Sadová 1140 739 223 081 onyxnehty@seznam.cz
Skalický transport s.r.o. U Podhorky 617 603 802 728 skalickytransport@seznam.cz
Služby Pirkl Sluneční 318, D.Třeb. 605 969 075 sluzbypirkl@seznam.cz
Stavebniny Stupka Větrná- Pod letištěm 735 121 047 ctrebova@stavebniny-stupka.cz
STK Pálava, s.r.o. x 723 068 472 pavel.strouhal@seznam.cz
Studio Relax Riegrova 1091 739 519 256 kobzova.maj@seznam.cz
Techcentrum Moravská 40 464 649 322 brusivo@techcentrum.cz
Teza s.r.o. F.V.Krejčího 405 465 500 511 info@teza-sro.cz
Truhlářství Simír Ústecká 680 604 218 300 simir@orlicko.cz
Truhlářství Vencl Podbranská 2198 603 744 317 vencl.ondrej@seznam.cz
Útulek Na trati Ústí n. O. (naproti ČS Benz.) 777 804 666 jarda.kateko@seznam.cz
Veterina Karlík Chmelnice 531 603 486 377 karlikvet@gmail.com
Veterina U nádraží Felixova 1635 733 616 927 ordinace@vet-ct.cz
Veterina Nováková Klácelova 79 603 531 500 veterinarnovakova@seznam.cz
Veterina Palán Lhotka 54 606 120 164 info@veterinar-palan.cz
Vinotéka Karla IV. Hýblova 65 608 821 269 vinotekakarlaIV@seznam.cz
VOŠ a SŠT (VDA) Habrmanova 1540 465 568 111 vda@vda.cz
ZŠ Habrman., jídelna Habrmanova 1500 465 532 662 jidelna@zs-habrmanova.cz
Zverimex U farmářky Na Splavě 53 739 303 007 u.farmarky@seznam.cz
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Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Cukrárna Cukrárna Suk 465 534 769 Hýblova 644
Cyklo Petr Nerad – Pene 465 534 743 Hýblova 97
Cykloservis Tomáš Hruška, RCR bike 605 776 861 Na Strouze 1718
Cykloservis Milan Dostál 776 063 928 Dr. E. Beneše 1000
Čalouník Dašek Libor 731 170 529 Krále Jiřího 453
Čalouník Kinc Karel 605 772 595 Semanín 50
Čistírna, malíři SAMM s.r.o. 603 893 589 Podbranská 971
Dárky Lišková Jana 732 604 912 Nové náměstí 1743
Domácí potřeby Techcentrum s.r.o. 464 649 334 Moravská 39
Doprava, obchod Rybka Milan 777 751 110 Topolová 2080
Drogerie Kubíková Alena 465 536 062 Hýblova 75
Drogerie Ptáčková Pavlína s.r.o. 465 532 897 Nádražní 1857
Dřevo Jaf Holz s.r.o. 465 519 810 Semanínská 2097
Dveře Barvínek Ladislav 776 030 206 Pražského 465
Elektro ABC elektronik 603 204 430 Podbranská 992
Elektro Dejdar Luboš 605 178 531 Třebovice 78
Elektro Elektro Franc, s.r.o. 465 534 540 Litomyšlská 103
Elektro Epimo spol. s r.o. 465 531 888 Ústecká 455
Elektro Etima, spol. s r.o. 608 979 001 Dr. E.Beneše 125
Elektro Gregar Petr 465 533 012 Hýblova 70
Elektro Vebr Michal 732 356 119 Lhotka 178
Elektro Vela Jan 465 534 276 Skalka 1945
Elektro Voleský Mirko 602 471 554 Na Výšině 1261
Elektroservis Radiotelevizní servis 468 008 014 Nádražní 464
Finance Česká spořitelna 956 740 340 Hýblova 72
Finance ČSOB Banka 465 569 111 Nádražní 547
Finance ČSOB Pojišťovna 777 229 495 Nádražní 547
Finance GE Money Bank 465 568 311 Smetanova 173
Finance, pojištění Česká pojišťovna - Gerlová 774 530 909 Moravská 36
Finance Jindra Zdenek 607 523 565 Lhotka 202
Finance Komerční banka a.s. 955 565 301 Staré náměstí 33
Finance Havlena Petr - Partners Market 777 570 961 Litomyšlská 1536
Finance Soják Miloš - ČMSS 603 108 505 Tyršovo nám. 1079
Finance Švec Kamil - Fincentrum 777 144 107 Litomyšlská 268
Finance Trčková Iveta - ČMSS 602 144 116 B. Němcové 793
Finance, pojištění Raiffeisen, Tkadlečková 603 862 905 Nádražní 42
Finance, stavba Profis CZ s.r.o. 608 334 504 Klácelova 7
Fitness Židková Ála - Pro-fit 604 444 881 Chmelnice 1559
Geodézie Cindr Miloslav 465 323 099 Hýblova 1221
Geodézie Štusák Vladimír, Ing. 465 536 000 Hýblova 98
Geodézie Geodézie Česká Třebová 777 787 673 Palackého 297
Geodézie Očenáš Petr 723 036 371 Trávník 1994
Herna Lucky Planet 605 566 880 Moravská 1908
Herna Omega club 465 534 666 Hýblova 64
Hod. manžel Eduard Lešinger 604 727 062 Skuhrov 22
Hod. manžel Ondřej Novotný 734 168 000 Skuhrov 28
Hod. manžel Ing. Aleš Spirman 606 543 131 Mlýnská 968
Hračky, palubky Pirklová Renata 606 240 469 Zámostí 819
Hudebniny Süsserová Dana - Music 739 004 514 Hýblova 63
Hutní materiál Techcentrum s.r.o. 464 649 324 Moravská 40
Chovatelství Jansová Květoslava - Exota 465 535 981 Pražského 907
Instalatér Jukl Vladimír 603 522 486 Vily 185
Instalatéři Teza s.r.o. 465 500 511 F. V. Krejčího 405
Internet Cominnet 608 282 728 Křib 1807
Izolace PV izolace s.r.o. 602 443 692 Matyášova 937
Izolace Tomeš Karel - iIzolace 602 441 657 Lhotka 206
Jazyky Vondrová Veronika 603 265 085
Kabelová TV Kabelová televize cz 465 539 103 Nádražní 115
Kadeřnictví Blažková Lucie 603 164 428 Na Splavě 57

Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Kadeřnictví Calábková Monika 605 027 094 Riegrova 1091
Kadeřnictví Eliášová Naděžda 731 522 685 Kozlovská 365
Kadeřnictví Jelínková Karolína 737 194 669 Rybník 13
Kadeřnictví Kuchařová Adriana 604 947 983 Na Splavě 57
Kadeřnictví Novotná Monika 604 176 637 Dr. E. Beneše 1513k
Kadeřnictví Poislová Šárka 602 821 046 Moravská 808
Kadeřnictví Regnardová Ivana 723 068 423 Sadová 1228
Kadeřnictví Typlová Jana - Bubikopf 777 849 482 U Star. hřbit. 2122
Kadeřnictví, kosmet. Pirklová Zdena - Fantasy 465 533 229 Hýblova 63
Kadeřnictví Studio Relax, I. Prausová 733 310 506 Riegrova 1091
Kamenictví Bindics Vojtěch 603 217 932 Tkalcovská 111
Kavárna Café Bar 19th Hole 465 422 000 Smetanova 1788
Kavárna Kavárnička U Tygra 739 598 565 Klácelova 80
Kavárna - pizzerie Bella - Nováková Monika 775 132 794 Na Splavě 583
Keramika, čaj, káva Neradová Šárka 603 870 580 Nádražní 41
Klenotnictví Mirabella, M. Šmídová 461 541 669 Na Splavě 82
Klenotnictví Šmíd Stanistav 465 535 639 Hýblova 1552
Knihařství Knihařství HÁC s.r.o. 465 534 060 Podbranská 971
Knihkupectví Paseka 465 534 551 Hýblova 51
Knihovna Městská knihovna 732 756 827 Smetanova 173
Knihovna Městská knihovna 605 125 323 Ústecká 161
Koberce Koberce Herman 603 799 892 Hýblova 1451
Kominictví Ota Kvíz 774 265 707 Dvořákova 1686
Korektury textu Mgr. Karel Kubišta 604 785 560 Moravská 2103
Kosmetika Hejlová Taťána 776 793 552 Víta Nejedlého 1199
Kosmetika Kubištová Petra 728 667 737 Nové náměstí 1742
Kosmetika Pachlová Dominika 773 514 076 Kozlovská 365
Kosmetika Procházková Štěpánka 777 136 487 Truby 2202
Kosmetika Vraspírová Radka 777 686 464 Nádražní 42
Kosmetika Kovářová Iveta 608 752 356 Havlíčkova 213
Kosmetika Studio Relax, D. Půčková 607 841 487 Riegrova 1091
Kosmetika Vondrová Lucie 721 223 852 Dr. E. Beneše 1513
Kovoobrábění, plasty Strojtex-gphb s.r.o 461 102 111 Semanínská 1528
Kovovýroba Drumel a Co. s.r.o. 465 532 239 Felixova 357
Kovovýroba Kalmes spol. s r.o. 777 251 000 Lipová 2072
Kultura Kulturní centrum 465 532 805 Nádražní 397
Kultura Modrý trpaslík 604 356 347 Skalka 136
Kultura Music club Za vodou 736 671 691 Husova 24
Kultura Primátor - hud. skupina 604 721 327 Na Milíři 397
Kultura Roun Roman - Agency 777 667 728 Kubelkova 497
Kultura, kosmetika Hejlová Taťána - Meta 776 793 552 Víta Nejedlého 1199
Kurzy Svářečská škola 465 539 182 Nám. 17. list. 2058
Květinářství Neradová Šárka 603 870 580 Nádražní 41 
Květinářství Richtrová Silvie 736 768 539 Hýblova 66
Lékárna Agel 465 588 437 nám. J.Pernera 446
Lékárna Anna 465 532 563 Nové náměstí1747
Lékárna Arnika 465 535 952 Masarykova 1293
Lékárna Mellisa 465 511 097 Litomyšlská 322
Lékárna Srdce na dlani 465 324 578 Dr. E. Beneše 643
Ložiska TB Epox s.r.o. 465 531 189 Dr. E. Beneše 603
Malíř Bemal 465 391 076 Podbranská 971
Malíř Kohoutek Michal 777 813 393 Semanínská 2032
Malíř Kohoutek Pavel 603 503 421 Na Splavě 61
Malíř Mužík Miloš 603 823 645 Podbranská 971
Malíř Milan Čechal 605 538 275 Lhotka 179
Malíř Studený Pavel 604 876 749 Litomyšlská 443
Manikura Pirklová Renata 775 197 272 Průchodní 654
Masáže Masáže Šilarovi 737 331 071 Chorinova
Masáže Plachá Iva 731 465 619 Lhotka 108
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Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Masáže Fricová Jitka 732 527 414 Kozlovská 365
Masáže, kosmet. Masáže Veronika 731 050 336 U teplárny
Mobil Kozák David - DAK mobil 465 511 022 Hýblova 74
Muzeum Městské muzeum 465 534 516 Klácelova 80
Mytí aut Kubín Jan 724 015 671 Semanín
Nábytek DOOS spol. s r.o. 465 534 607 Staré náměstí 48
Nábytek Rochl Kamil - Oresi 465 531 891 Nádražní 395
Nábytek Štěpán Ladislav 465 532 235 Nádražní 43
Nářadí Open König s.r.o. 465 533 314 Boženy Němcové 31
Nářadí Krpata Michal - Mk - tech 603 500 118 Ústecká 462
Nářadí Novák Lubomír - Kim 465 534 445 Hýblova 333
Nářadí Vraspír Ladislav - Elva 465 533 228 Nádražní 876
Nářadí Techcentrum s.r.o. 465 531 100 Moravská 40
Obce MěÚ Česká Třebová 465 500 111 Staré náměstí 78
Obce OÚ Přívrat 465 585 161 Přívrat 11
Obce OÚ Rybník 465 533 387 Rybník 64
Obce OÚ Semanín 465 539 131 Semanín 151
Obce OÚ Třebovice 465 394 419 Třebovice 238
Obchodní činnos Armat spol. s r.o. 602 615 309 Řetová 82
Obklady Jiří Halva 603 812 445 Hřbitovní 1303
Oční optika Horák Martin 777 308 056 nám. J.Pernera 446
Oční optika Lecnarová Nora 465 532 602 Staré nám. 14
Oční optika Optomedic DD s.r.o 774 959 538 Staré nám. 17
Oční optika Siloe 469 813 051 Dr. E. Beneše 643
Obuv Obuv - kožená galanterie 465 322 075 Moravská 36
Oděvy Broulík Ladislav 465 532 261 Hýblova 1207
Oděvy Halens s.r.o. 465 535 217 Tyršovo nám. 1079
Oděvy Helena Staňková 465 543 250 Hýblova 1206
Oděvy Horáková Sabina - Šarm 731 583 495 Hýblova 52
Oděvy Outlet Fashion 731 418 007 Ústecká 463
Oděvy Pavelová Miluše 465 535 336 Staré náměstí 15
Oděvy Vytlačilová Eva 465 534 747 Hýblova 71
Odhady Havel Jiří 608 301 143 Jiráskova 1010
Odhady Schwarzbach Petr, Ing. 777 123 753 Tyršovo náměstí 92
Odpady Ekoline Group 465 635 221 Semanínská 1547
Odtah Polášek Michal 603 258 061 Vinohradská 711
Opravy elektro Hruška Milan - pračky 774 304 609 Pazouška 41
Ostatní Čoko klasik 465 539 166 Nám. 17. list. 2061
Ostatní Condoor – vrata 724 817 519 Hýblova 63
Ostatní CZ Loko a.s. 325 518 811 Semanínská 580
Ostatní Elektrizace žel. Praha 296 500 940 Semanínská 2082
Ostatní Iscarex s.r.o. 739 475 845 Moravská ul
Ostatní KORADO a.s. 465 506 111 Bří Hubálků 869
Ostatní LDM spol. s r.o. 465 502 511 Litomyšlská 1378
Ostatní Orlická laboratoř 465 530 465 Lhotka 219
Ostatní Orlík kompresory v.d. 465 507 111 Kubelkova 497
Palubky Pirklová Renata 606 240 469 Pazouška 147
Papírnictví KOH-I-NOOR 731 422 387 Riegrova 292
Papírnictví Machová Vlasta 465 534 409 Litomyšlská 917
Pedikura, man. Musílková Iveta 605 927 051 Hýblova 80
Pedikura, man. Hejlová Pavlína 722 089 618 Lhotka 199
Pedikura, man. Studio Relax, M. Kobzová 739 519 256 Riegrova 1091
Plasty Böhm Plast-Technik 465 519 951 Bezděkov 514
Plasty IMS - Drašnar s.r.o. 464 622 111 Semanínská 2090
Plasty Solea CZ 465 533 397 Rybník 242
Plasty Techplast a.s. 465 533 709 Rybník 13/P
Plynoservis Petr Číp 773 224 038 Žižkova 263
Plynoservis Hevera Tomáš 604 420 820 U Podhorky 2120
Pneuservis Habrman Petr 465 531 753 Lhotka 60

Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Pneuservis Pachl Miroslav - Pamir 603 249 473 Vinohradská 516
Počítače ECS spol s r.o. 465 533 123 Rybník 130
Počítače Hyco cz s.r.o. 465 533 652 Masarykova 494
Počítače Skopal Petr - Probit 461 031 104 Nádražní 982
Počítače Malý Radomír - Remy 777 307 070 Českých bratří 1203
Počítače Špatenková Věra - Grantis 465 531 222 Ústecká 175
Podlahy PC Jehla 724 783 386 Dr. E. Beneše 1446
Podlahy Sedláček Martin 776 643 718 Němčice - Člupek 44
Pohřebnictví Hurtová Alice 465 531 154 Hřbitovní 1160
Pojištění, povin, ručení Gerla Luboš - pojišť. makléř 777 582 671 Moravská 36
Pojištění voz., pov. ručení Auto Eli 736 444 964 Řetová 306
Pokovování Gapo Hájek s.r.o. 465 533 016 Masarykova 1298
Potraviny Miltra 734 423 296 Hýblova 74
Potraviny DAS 465 534 670 Sadová 1072
Potraviny, lahůdky Doležalová Alena 465 532 251 Staré náměstí 45
Pracovní oděvy Dohnal Karel 603 218 603 Lhotka 145
Pracovní oděvy Jüthner Miloslav 602 860 663 Tyršovo náměstí 92
Prádelna Fišer Jan 465 539 161 Lipová 2071
Projektování Adeco s.r.o. 465 533 029 Komenského 726
Projektování Ženka Miloslav, Ing. 465 532 752 Chorinova 25
Projektování Smolová Ivana, Ing. 604 213 581 Reigrova 1091
Psi Schichová Jiřina 728 370 685 Sadová
Psychologie Klumparová Jana, PhDr. 608 181 543 Litomyšl
Půjčovna ipřívěsy - Matěna Vladimír 775 678 678 Lesní 1434
Radiátory Korado a.s. 775 227 403 Bří Hubálků 869
Reality Club a.s. Němčice 603 508 750 Nádražní 42
Reality Reality - odhady s.r.o. 603 887 314 Hýblova 1550
Reality Kochánek Petr - Notable 606 605 070 Sadová 638
Reality Amazing Reality, M. Vraspír 777 863 870 Větrná 644
Reality Beran Václav, Ing. 776 773 380 Palackého 297
Reklama BBcut 465 534 484 Moravská 1373
Reklama Hostalek - Werbung 465 569 881 Riegrova 175
Reklama Reedmedia 465 535 552 Tyršovo náměstí 271
Reklama, tisk Koníček Jaroslav - Printo 737 537 050 Moravská 219
Restaurace Bohemia 465 535 886 Ústecká 165
Restaurace Club 13 737 121 319 Staré náměstí 13
Restaurace Javorka 465 532 295 Úzká 820
Restaurace Lhotka (U Frajdlů) 465 534 640 Lhotka
Restaurace Na Horách 603 496 864 Na Horách 351
Restaurace Nad Hrází 602 113 339 Srnov 17
Restaurace Na růžku 723 638 630 Zapského 1529
Restaurace U pivovaru 777 143 025 Litomyšlská ul.
Restaurace Pod Skalkou 776 332 513 Dr. E. Beneše 646
Restaurace Belveder 608 334 504 Semanínská
Restaurace Beseda 465 533 310 Litomyšlská 108
Restaurace Koruna 608 538 727 Smetanova 1441
Restaurace Křib 465 532 850 Moravská 162
Restaurace Na Stráži 608 029 667 Rybník 196
Restaurace Národní dům 461 100 658 Kozlovská 565
Restaurace New Peking 465 535 428 Moravská 340
Restaurace Trávník 465 530 302 Nové náměstí 155
Restaurace U hřiště 731 267 225 Semanín
Restaurace U Kateřiny 465 534 798 Lidická 285
Restaurace U Pucholtů 465 532 597 Kozlovská 365
Restaurace Sauna 739 231 151 U Teplárny 620
Restaurace Třebovice 732 617 066 Třebovice 14
Restaurace U stadionu 465 534 510 Pod Jelenicí 597
Restaurace U sv. Václava 776 151 560 Václavská 609
Restaurace, kavárna Esperanto 603 217 498 Nádražní 397
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Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Revize elektro Sedláček Martin 608 125 392 Rybičkova 1041
Řeznictví Botai Kamil 777 279 823 Klácelova 83
Řeznictví U Kohouta 465 532 404 Staré náměstí 41
Second Hand Hrabáček 702 898 369 Tyršovo nám. 860
Servis elektro Mastík Roman 608 825 287 Trávník 1996
Servis elektro Štancl Jaromír 603 846 675 Křib 1808
Skiservis Dostál Oldřich 722 593 784 Grégrova 78
Sklenářství Mehl Felix 465 532 625 Staré náměstí 13
Služby Eko-Bi s.r.o. 465 539 275 Semanínská 2050
Sociální služby Dům s pečovatel. službou 465 503 510 Masarykova 2100
Solarium Hawai 731 819 462 Klácelova 7
Sport Sport klub 465 635 950 Felixova 35
Sport Klaclová Alena 732 210 805 Palackého 370
Správa bytů Teza s.r.o. 465 500 530 F.V.Krejčího 405
Stavebnictví Club Němčice 603 862 905 Nádražní 42
Stavebnictví David Síbrt 608 812 221 V Lukách 521
Stavebnictví Střechy Alfa s.r.o. 777 030 932 Rybník 119
Stavebnictví Gebesan spol. s r.o. 465 533 011 Benátky 398
Stavebnictví H - stavex s.r.o. 465 533 103 Dr. E. Beneše 1423
Stavebnictví H - komplet 465 531 842 Hýblova 286
Stavebnictví Rydo spol. s r.o. 608 432 794 Topolová 2079
Stavebnictví ING - BAU 777 226 330 Česká Třebová
Stavebnictví Bárta Josef 721 356 177 Česká Třebová
Stavebnictví Kovář Josef 776 127 556 Havlíčkova 217
Stavebnictví Klahos spol. s r.o. 465 568 871 Riegrova 175
Stavebnictví Vraspír Ladislav 774 922 860 Trávník 1998
Stavebnictví Klejch Martin 721 447 359 Česká Třebová
Stavebnictví Dušek Lubor 777 626 786 Nádražní 42
Stavebnictví Novák Jaroslav - Rydo 465 539 128 Topolová 2079
Stavebnictví DS Intex, s.r.o. 777 817 726 U Dvora 118
Stavebnictví Staveko, s.r.o. 465 533 027 Moravská 207
Stavebniny Ureš Vladimír 739 559 585 Semanínská 2094
Stravování Jídelna ZŠ Habrmanova 736 518 009 Habrmanova 1500
Strojírenství CZ LOKO a.s. 465 558 191 Semanínská 580
Strojírenství Strojtex - GBHP s.r.o 777 255 698 Semanínská 1528
Strojírenství Arttos, spol. s r.o. 777 773 812 Dr. E. Beneše 1491
Strojírenství Staněk Tomáš - KRS 605 362 588
Střechy Pospíchal s.r.o. 777 850 464 Moravská 572
Střechy Střechy Alfa s.r.o. 465 533 711 Rybník 32
Stříhání psů Konvalinová Jana 604 548 497 Riegrova 650
Svatby Svatební salón Zdena 465 530 024 Masarykova 1295
Svatby Svatební studio Elizabeth 606 188 642 Brožíkova 945
Šablony Turková Renata 732 173 851 Nádražní 984
Školství VOŠ a SŠ technická ČT 465 568 111 Habrmanova 1540
Školství VOŠ a SŠ technická ČT 465 508 420 Skalka 1692
Školy Prossová Šárka 604 972 458 Klácelova 9
Šperky Šmídová Miroslava 461 541 669 Na Splavě 82
Šperky Alena Sedláčková 465 534 576 Hýblova 1222
Tabák, noviny Kyselová Stanislava 465 532 410 Hýblova 384
Taxi, Odtahová služba Sally 722 448 844 Vinohradská 711
Taxi Bláha Jiří 601 248 008 Lhotka 200
Televize Oik TV s.r.o. 465 532 818 Trávník 1906
Truhlářství Vencl Ondřej 603 744 317 Broulíkova 767
Truhlářství Jasanský Radko 605 571 896 Ústecká 97
Truhlářství Simír, Marková Hana, Ing. 604 218 300 Ústecká 680
Truhlářství Pácha Aleš 603 217 824 U Dvora 467
Ubytování Statek U Kubů 601 364 714 Přívrat 11
Ubytování Chata Maxe Švabinského 465 511 011 Kozlov
Ubytování Hotel Korado (Bravo) 465 533 293 Staré náměstí 76

Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Ubytování Hotel Padevět 602 361 006 Sadová 486
Ubytování Strojtex - GBHP s.r.o 777 255 698 Semanínská 1528
Účetnictví Čížová Marcela - M-účto 465 532 190 Lhotka 119
Účetnictví Duchoňovi Jana a Jiří 724 101 298 Tylova 409
Účetnictví Edup s.r.o. 465 535 496 Staré náměstí 48
Účetnictví Hrušková Libuše 603 416 336 Staré náměstí 48
Účetnictví Seďová Ivana 737 887 871 Tykačova 1655
Účetnictví Juklová Ivana 465 635 895 Staré náměstí 33
Účetnictví Nováková Jana 604 989 947 Ústecká 28
Účetnictví Novotná Zdeňka, Nobyt 604 204 033 Staré náměstí 33
Účetnictví Paukertová Růžena 603 170 153 J. Drobného 1623
Účetnictví Poradci s.r.o. 465 533 289 Staré náměstí 47
Účetnictví Soukup Vojtěch 603 495 657 Dr. E. Beneše 1524
Uhelné sklady Skalický Josef 603 219 639 Na Milíři 365
Úklid, čištění Jelínková Marta 608 033 024 Lhotka 92
Umělci Zips - hudební skupina 604 740 566 Prokopova 317
Upevňovací systémy Solida 465 531 059 Semanínská 213
Včely Včelí farma Novák 608 230 075 Trávník 1984
Velkoobchod MARO s.r.o. 777 312 560 Ústecká
Velkoobchod Drinks trade s.r.o. 724 817 518 Lhotka 50
Velkoobchod vínem Salivar Dalibor - Vinosd 602 324 935 Pod Březinou 556
Veterina Karlík Jiří, MVDr. 603 486 377 Chmelnice 531
Veterina Nováková Hana, MVDr. 603 531 500 Klácelova 79
Veterina Palán Radek, MVDr. 465 535 255 Lhotka 54
Veterina Košťál Jakub, MVDr. 733 616 927 Felixova 1635
Videoslužby Mgr. Karel Kubišta 604 785 560 Moravská 2103
Videoslužby Evro-foto-video, s.r.o. 465 500 400 Nádražní 42
Videoslužby Macek Adolf 774 001 734 Lhotka 183
Videoslužby Prossa Jaroslav 736 679 144 Klácelova 9
Vinotéka Vinotéka Karla IV. 608 821 269 Hýblova 65
Vinotéka Na Splavě 778 144 630 Na Splavě 52
Vodoinstalace, topení Teza s.r.o. 465 500 511 F.V.Krejčího 405
Vodo - topo - plyn Jasanský Miroslav 777 270 367 Na Trubech 1110
Vodo - topo - plyn Velkoobchod Bradna 602 151 256 Krále Jiřího 242
Vodo-topo-plyn Mašek Jaroslav 604 207 241 Břízky 800
Vodo-topo-plyn Nádvorník Petr 603 491 851 Husova 105
Volný čas DDM Kamarád 465 535 382 Sadová 1388
Volný čas Diskotéka Audio 776 647 426 U Teplárny 620
Výškové práce Tomeš Jiří - ProEXtrem 608 712 561 Semanínská 2028
Výživový poradce Štěpánka Procházková 739 136 487 U Teplárny 605
Vzduchotechnika Vzduchotechnika Šlapal 465 543 474 Horní Dobrouč 147
Vzdělávání AQ kurzy 773 492 792 Nádražní 42
Vzdělávání DVI a.s., svářečská škola 972 325 778 nám. 17. listopadu 
Zabezpečení Starmon s.r.o. 465 532 183 Bří Hubálků 161
Zahradnictví Vítek Zdeněk 605 412 491 Pod Březinou 498
Zahradnictví Skipi 774 039 333 Rybník 210
Zahradnictví Zahradnictví U hřbitova, Kříž 465 531 032 Hřbitovní
Zahradní potřeby ELVA - Ladislav Vraspír 603 524 291 Nádražní 876
Zastavárna Notable 465 635 719 Sadová 638
Zdravá výživa Halvová Lenka - Salvia 464 649 525 Moravská 475
Zdraví Oáza zdraví 777 787 673 Staré náměstí
Zdraví ARPO - domeček Víšová 724 550 881 Průchodní 654
Zdravotnictví CZP Alma 731 784 643 Masarykova
Zlatnictví Vašina Milan 604 390 753 Hýblova 66
Zlatnictví Šmídová Miroslava - Mirabella 461 541 669 Na Splavě 82
Zpravodajství Českotřebovský zpravodaj 465 535 907 Hřbitovní 1164
Žaluzie Dvořák Zdeněk 777 611 256 Pod Jelenicí 619
Žaluzie STK Pálava, Strouhal Pavel 723 068 472 Lhotka 197
Železářství Techcentrum s.r.o. 464 649 322 Moravská 40
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