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...A rok se otáčí jak kolotoč 
Hulánské koně srpna; Aeroplán s babím létem 
natupírovaná Ofélie v březnovém blátě 
Pokašlávající labutě listopadu 
Rok se otáčí jak kolotoč 
a flašinet vrže unisono s tebou; těch pár tónů které přebývají 
Beethovena verbuňk nebo blues 
Rok se otáčí 
stojíš v té ulici sám; proti všem kteří mohou přijít 
A do chraptění flašinetu; slyšíš odněkud z přízemí 
věží a luceren; ženský hlas; jak volá: 
„Zastavte principále zastavte! 
Toho člověka u střelnice odněkud znám.

Když jsem dlouho seděl nad prázdnou stránkou mého 
počítače, o čem vlastně by mělo být letošní úvodní slovo do 
ročenky, vzpomněl jsem si opět na jednu básničku básníka 
Václava Hraběte Osudová, jejíž závěr roztáčí rok jako ko-
lotoč. Stejně tak mně napadlo, že celý život, a tedy i vlastně 
vydávání ročenky, je takovým kolotočem. Sotva jednu ode-
vzdám do tiskárny, už myslím na další... Karikaturista Josef 
Poláček kdysi řekl, že „Nejen přivítání hostů, ale i loučení s 
nimi může být opravdu velmi srdečné.“ A tak jsem rád, když 
čtenáři vítají ročenku a pak ji odloží na stolek nebo poličku 
a slyší třeba ženský hlas jak volá: „Zastavte principále 
zastavte! Toho člověka u střelnice odněkud znám“. 

Připomeňme si něco z vlastní minulosti a tradic, neboť  
„...zvláštní to byl v těch chvílích čas, v obyčejném městě na 
obyčejném náměstí, kterým putovali naši předkové a budou 
putovat naši potomci... A v těchto končinách z prastarých 
dob s románskou rotundou posetou otisky dávno mrtvých 
dlaní a návrším plným stop dávno mrtvých nohou, s nápisy, 
které dávno spláchla voda a odvál vítr, a v jejím širokém 
okolí, kterému se dnes říká Česká Třebová... hledáme příběhy 
dávné i téměř současné... Každé město, každý kopec, každý 
les má svoji minulost a má ji i každý člověk...“ Ročenka 
se pokouší i historii města na svých stránkách přinášet... 
Americký filosof, kritik a spisovatel španělského původu 
George Santayana kdysi řekl: „Ten, kdo zapomene svoji 
minulost, je odsouzen ji znovu prožít.“

Vždycky, když se mluví o tradicích a historii, tak si vzpo-
menu na pár řádků z mé stále oblíbené „klukovské“ knihy 
(asi dětinštím)  Záhada hlavolamu skauta a spisovatele 
Jaroslava Foglara, které si pamatuji téměř zpaměti: „Dlouhá 
a podivná je historie vontských Stínadel... A každá ta ulička, 
každé náměstíčko či řada domů, uzavřená okolnímu světu 
zdí, ze které vedou jenom vrátka nebo nějaké schůdky, to 
všechno bylo království samo pro sebe...“ Prosté a jednodu-
ché věty o úctě k tradicím...

Každý člověk, každá rodina, každá obec i každé město mají 
nějaký svůj fenomén. Fenoménem našeho města bývala 
léta železnice (vždyť první vlak projel městem již v roce 
1845, i když ho mnozí vítali křikem „Čert, čert!“), dnes už 
to fenomén tolik není. Fenoménem je něco pozoruhodné-
ho, unikátního, něco vynikajícího v nějakém směru nebo 
oboru; podle Immanuela Kanta je to věc taková, jaká se jeví 
lidské mysli nebo jak ji mysl konstruuje...

Co je tedy fenoménem našeho města. Domnívám se, že 
jsou dva. Zcela jistě Jabkancová pouť a hlavně brambo-
rové placky s tvarohem, jabkance. V posledních letech 
je to akce známá i daleko za hranicemi našeho regionu 
a začala být nejen jedinečná, ale také populární a svým 
způsobem monumentální. A popsalo se o ní už mnoho 
papíru... Druhý fenomén je naopak trochu v ústraní, tak 
trochu schovaný a ve světlech města se objevující pouze 
někdy (například při večerech trampské písně). Trampské 
hnutí! Tramping (kupodivu stejně jako Jabkancová pouť) 
se objevil na Třebovsku před téměř sty lety ve dvacátých 
letech minulého století.

Fenomény jsou ale také od toho, aby se občas spojily. V 
listopadu se scházejí na zápraží chaloupky pod rotundou, 
aby pobavili, na Jabkancové pouti. Vždyť trampské soubory 
zpívají od šedesátých let na Jabkancové pouti při jejím pro-
gramu. A ročenka je letos ve svém hlavním článku právě 
historii Jabkancové pouti věnována, neboť slaví šedesát let 
od jejího odnovení... Važme si svých fenoménů a hlídejme 
si je jako oko v hlavě. Moc jich není (i když jistě najdete i 
některé další)... 
 Karel Kubišta, 2. února 2020

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané, majitelé Ročenky Českotřebovsko 2020!
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 muzeu v Klácelově ulici v otevírací době 

a na Parníku a Lhotce v pobočce Městské knihovny v Ústecké ulici!
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ŠEDESÁT LET JABKANCOVÉ POUTI

Po první světové válce až do roku 1920 cho-
dilo ke kostelíčku přesně na svátek sv. Kateřiny 
dne 25. listopadu jednou za rok procesí. Mše a 
svátky, to byla tenkrát veliká událost.

Nejvíce lidí chodilo od Letohradu, protože 
„kosteličáci“ v tomto městě měli mnoho příbuz-
ných. Jezdili v žebřiňáku, kde měli narovnána 
„pometla“, proutěná košťata, která tu dvakrát 
do roka prodávali. A na svatou Kateřinu sem 
potom přišli pěšky Myší dírou na Třebovských 
stěnách na procesí. Přespolní vždycky spali 
na chalupách na půdě na slámě nebo na seně. 
Druhý den byla mše, v každé chalupě se pekly 
placky a když mše skončila a poutníci se z ní 
vraceli, chodili do chalup na placky. Všichni 
byli pohoštěni zadarmo. Od roku 1936 už se 
jenom pekly v každé chalupě placky, procesí se 
již nekonala, ale stále byly mše. 

Druhá světová válka všechnu tuto tradici 
přervala, pouze v některých domech u kostelíč-
ka byla zachována tradice pečení jabkanců. V 
polovině padesátých let se však tradice pečení 
„placek“ začínala pozvolna vracet a jabkance se 
opět pekly téměř v každé chaloupce. 

V šedesátých letech se této tradice ujal pan 
Čeněk Hampl a u Hauslerů se upeklo několik 

jabkanců pro ostatní Třebovany na zkoušku. 
To několik bylo ve smyslu „větším množství a 
ne pouze doma“. Po městě se zpráva maličko 
rozkřikla a pár lidí přišlo. Program tehdy ještě 
žádný organizován nebyl. Psal se rok 1960.

Druhým rokem, tedy v roce 1961, už se 
jabkance platily a celá akce byla s programem. 
Peklo se potom postupně téměř ve všech cha-
loupkách, neboč jabkanců muselo přibývat jak 
přibývalo zájemců o ně.

Jabkance se v šedesátých letech vyráběly tak, 
že se brambory po umletí v mlýnku na maso 
vložily do neciček a dřevěným tloučkem se 
tloukly až do chvíle, kdy bylo těsto úplně gu-
mové. Předtím se však musely brambory uvařit, 
což se dělo u Drábků na zahradě v obrovském 
kotli. Po utlučení se těsto položilo na vál a 
trochu pomoučilo, aby se nelepilo, nakrájely se 
stejné porce, které se rozválely a do polovičky se 
dal tvaroh, který se také ručně zpracovával. Na-
konec se placičky přeložily a položily se na plot-
nu. Celou práci několika desítek lidí vždycky 
někdo organizoval. V chalupě před rekonstrukcí 
bydlela v šedesátých letech paní Gregarová v 
jedné místnosti a v ostatních se už peklo.Výroba jabkanců a purkmistr Čeněk Hampl

Před deseti lety jsem v ročence psal o historii Jabkancové pouti, takže tentokrát pouze stručně a 
více budeme věnovat vzpomínkám. Psané zmínky o této lidové veselici nejsou téměř žádné. Existuje 
pouze několik kusých zpráv, ale spíše o tom, že Jabkancová bude, v některých ročnících Českotře-
bovského kulturního zpravodaje. Ale první zmínka je až z roku 1980. Historie Jabkancových poutí 
je však stará už téměř jedno století, obnovená tradice potom spadá do roku 1960. Klasická pouť s 
programem jak ji známe dnes byla poprvé k navštívení v roce 1961.

Policajt Zdeněk Bittl vyvolává, že „se na 
vědomost dává, že bude Jabkancová...“
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Skupina Medvědi s Petrem Skalickým

Jabkance se nejdříve pekly pouze z několika 
kilogramů brambor, ale později už bylo bram-
bor přes sedm metráků.

Po roce 1967 se na několik let v chalupě 
nepeklo a placky se pekly v několika chalupách, 
ale samotná jejich výroba byla pouze v chalupě 
u Drábků. Chaloupka pod rotundou se tehdy po 
smrti paní Gregarové rekonstruovala. U Drábků 
vystěhovali veškerý nábytek, a tak se u nich 
připravovali na svá vystoupení i účinkující.

Jabkancová pouť nejsou ovšem jenom jabkan-
ce. Její nedílnou součástí je také program, který 
vymyslel a poprvé realizoval pan Čeněk Hampl. 
Ve svérázném programu Jabkancové pouti se již 
prvním rokem objevil purkmistr s policajtem, 
kteří od té doby provázejí program každým 
rokem. Mnoho let hrál purkmistra Čeněk 
Hampl a policajta, tedy jakéhosi nahrávače, 
Oldřich Bittl. Policajt vždycky od rána chodil po 
Třebové, bubnoval a vytruboval, že se „jako na 
vědomí dává, že bude Jabkancová pouč a co je 
možné zhlédnout“.

V programu vystupovala s dětmi v krojích 
paní Marie Skálová, která s nimi vždycky na-
cvičila Besedu. Zpívala paní Sedláčková, která 
měla krásný hlas, a trampské osady Haluzáci, 
Bílý obláček, Tramp trio. Program byl vždycky 
záležitostí místních ochotníků. Zpočátku byli 
hlavními aktéry Čeněk Hampl, Oldřich Bittl, 
Karel Tomeš a Jaroslava Vařečková. Hlavní bylo 
v začátcích hlášení policajta purkmistrovi, kdy 
se sesbírali všechny drby ze čtvrti u kostelíčka a 
později z celého města. Tato část programu trvá 
dodnes a patří stále k těm nejpopulárnějším 
jejím částem.

Chalupa se po přestavění stala středem 
veškerého dění Jabkancové pouti včetně pečení 
jabkanců, a to zřejmě od roku 1981. Po roce 
1989 se k chaloupce přestěhoval i program, 
který se na zápraží chaloupky odehrává dodnes.

V sedmdesátých a osmdesátých letech bylo 
město rozděleno na občanské výbory, a tak 
Jabkancovou pouč pořádal občanský výbor 8b, 
kterému však pomáhaly desítky lidí.

Hlavní přípravy probíhaly už 14 dní před 

vlastní poutí. A brambory na jabkance se sbíraly 
pochopitelně ještě dříve a ukládaly se do sklepa 
železniční jídelny na tzv. „19“. Brambory, to 
byla první starost, a že veliká potvrzuje už to, že 
v roce 1987 se jabkance vyráběly z rekordních 
14q a pekly se celých 13 hodin.

Další starostí bylo sehnat stánky pro prodej 
jabkanců a velký stan pro účinkující. Ke stanu 
patřilo pódium, které se stavělo až do roku 1989 
přímo pod rotundou sv.Kateřiny většinou už ve 
čtvrtek před Jabkancovou. Z půdy u Hauslerů, 
kde bylo pódium celý rok uskladněno, bylo 
nutné vytahat trámy a prkna a odnosit dolů pod 
rotundu. Guláš a nějaký ten jabkanec, to byla 
vždycky jediná mzda pro všechny, kteří se na 
přípravě podíleli. A že jich bývalo i sedmdesát.

Po revoluci v roce 1989 se pochopitelně roz-
padl socialistický systém občanských výborů, 
což vůbec nevadilo, ba právě naopak. Ale v 
případě Jabkancové pouti nastal problém, kdo 
tradici bude držet dále. Proto vznikl již v roce 
1990 Spolek od svaté Kateřiny, protože obyvate-
lé čtvrti U Kostelíčka chtěli tradici Jabkancové 
pouti i chaloupky zachovat. Nedlouho po zalo-
žení, pod vedením paní Evy Motyčkové, začal 
spolek organizovat výstavu betlémů, staročeské 
kuchyně, dětský den pro děti a Den matek. A 
hlavním se opět stala organizace Jabkancové 
pouti. Jabkancová pouť patří k nejvýznamnější 
tradici České Třebové a její největší originalitě, 
kterou jiná města nemají. Už jenom proto stojí 
za to ji zachovat příštím generacím.

Použito materiálů:
Kolektiv: Toulky minulostí Českotřebovska, 

2.díl (2001)
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Vladimír Zoubek (vpravo) v 60-tých letech

Jabkancová pouť na konci stoletíVZPOMÍNKY

Počátky Jabkancové pouti

(Vypráví Josef Umlauf v roce 1996)
Jabkancová pouť je určitě svátek pro celé 

město. A my, kteří bydlíme u kostelíčka, se už 
na ni těšíme v okamžiku, kdy ta minulá skončí. 
A dva měsíce před Jabkancovou už přemýšlíme 
konkrétně co zařídit, kde co sehnat, jaká vlastně 
bude. A jde se na brambory, protože se musí se-
hnat když je sklizeň. Já jsem už u pouti šestnáctý 
rok. Určitě je Jabkancová akcí, která Třebovou 
propaguje. Moc podobných akcí ve městě není.

Já jsem se k roli policajta a později purkmistra 
dostal náhodou. V roce 1986 se najednou neob-
jevil nikdo, kdo by dělal policajta panu Hamplo-
vi. A lidi od kostelíčka říkali, jestli bych to nevzal 
na sebe. Tak jsem to zkusil a s panem Hamplem 
jsme vystupovali tři roky až do jeho smrti. Potom 
se konaly dvě Jabkancové bez purkmistra a lidi 
za mnou zase přišli, jestli bych nevzal dokonce 
figurku purkmistra. Poprvé jsem dělal purkmis-
tra v roce 1992. Pana Hampla nikdo nenahradí, 
tomu nesaháme ani po kotníky, ale zkoušíme to. 
Snad to lidem tolik nevadí.

Povídání purkmistra s policajtem si píšu sám. 
Když jsem dělal s panem Hamplem policajta, tak 
psal texty on. Poslední roky si text píšu sám a je 
toho vždycky asi šest stránek rukopisu. Chodím 
po Třebové a dívám se, co se kde děje a poslou-
chám lidi.

Když po revoluci skončily občanské výbory, 
tak se nesly hlasy, že Jabkancová bude končit. 
Ale my jsme si řekli, že kdyby celý rok nemělo 
nic být, tak Jabkancová bude. Že nesmíme naše 
předchůdce zradit. Takže dokud tu budeme my a 
Spolek od svaté Kateřiny s paní Motyčkovou, tak 
nepřipadá v úvahu, aby Jabkancová pouť nebyla.

Dvě jména si ale neodpustím vzpomenout. 
První je Čeněk Hampl, bez kterého by pouť v 
takové podobě, v jaké je dnes, tedy i s progra-
mem, nikdy nevznikla. Jemu patří za všechno dík 
a snad má i trochu radost tam nahoře, že v jeho 
tradici pokračujeme dál. Tím druhým byl pan 
Hubert Vencl starší, který byl po dlouhá léta tím, 
kdo se staral o umělce ve stanu. K jejich zahřátí 
vždy sloužila doma osobně panem Venclem 
vyrobená kmínka a grog, který zahřál...

(Vzpomíná Vladimír Zoubek v roce 1996
Začátky Jabkancové pouti si nepamatuji, pro-

tože jsem přišel do České Třebové v roce 1961. 
Až v červenci roku 1963, to jsem bydlel v privátě 
na Skalce u Páclů. Paní Skálová, která cvičila v 
Sokole, chodívala okolo jejich domu. Já jsem na 
privátě hrával na harmoniku a ona to slyšela. 
Pozvala mě k nim.

Měla už připravené noty, a tak jsem se já 
dostal na Jabkancovou. Paní Skálová pokaždé 
nacvičovala na Jabkancovou pouť národní tance. 
A já jsem jí k tomu hrál. Když program skončil, 
tak jsme šli s paní Skálovou zpátky k nim domů, 
do kuchyně. A ona už pro nás měla připravené 
občerstvení. To bylo první dva roky. Potom jsem 
se dostal do divadelního spolku Hýbl a s tím 
souviselo účinkování na Jabkancové pouti s paní 
Sedláčkovou.

A jak se umělci připravovali? To bylo velice 
zajímavé. Dříve nebyly vůbec žádné zkoušky jako 
dnes, kdy se všichni několikrát sejdou v chalupě. 
U paní Skálové ve stodole (to je po pěšince 
od starého hřbitova do Benátek) se zásadně 
tancovalo, a to v létě i v zimě. Když byla zima, 
tak paní Skálová vařila čaj. A umělci jako takoví 
nikdy nezkoušeli. Těsně před Jabkancovou ráno 
se zkoušelo u Hamplů v chodbě. Později se vedle 
pódia, když už se program rozšířil, postavil vedle 
u chaloupky veliký stan. A shromažďovali jsme 
se vedle v té chaloupce, kde se alespoň trochu 
topilo. Na Jabkancovou je vždycky veliká zima.

Na Jabkancovou jezdil pravidelně pán odně-
kud z Ostravy. Jméno si už nevzpomenu, ale když 
přijdete do chaloupky, tak vlevo vedle vchodu je 
jeho obrázek. Karel Tomeš ho tam vypodobnil. Purkmistr Josef Umlauf a policajt Zd. Bárta
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ČESKOTŘEBOVSKÝ SOKOL SLAVÍ VÝROČÍ 135 LET

V roce 1870 byl ve Třebové založen zcela nový 
spolek, jenž svou mnohaletou tradicí, vzdor ně-
kolikerému násilnému ukončení činnosti, svým 
členům natolik učaroval, že jeho ideálům zůstali 
věrni i v nějtěžších chvílích, tělocvičná jednota 
Sokol. Učení Miroslava Tyrše a jeho následovní-
ků nalezlo úrodnou půdu v myslích některých 
bývalých členů třebovského zpěváckého spolku 
„Lumír“. Zakládající schůze nově utvořené 
jednoty se uskutečnila na jaře 1870 v hostinci 
Bernarda Vostárka „Na Skále“. O významu 
sokolského hnutí promluvil dosavadní předseda 
zpěváckého spolku Alexandr Vrba, načež byl 
zvolen pětičlenný výbor. Starostou jednoty se stal 
kupec Alexandr Vrba, cvičitelem br. Černý, úřed-
ník dráhy, donedávna člen pražského Sokola, 
pokladníkem Vojtěch Černohouz a hospodářem 
mlynář Alfréd Dařílek, později vystřídaný Jaku-
bem Červeným. Schůze se konaly v domě kupce 
Jana Rybičky čp. 74 v Hýblově ulici u kostela, kde 
se dosud setkávali členové spolku „Lumír“.

Počet členů jednoty dosáhl v krátké době čísla 
45. V počátcích se cvičilo dvakrát týdně v hostin-
ci „Na Skále“, kde nově ustavená jednota nalezla 
svůj první a vlastně stálý domov. Do jednoty 
vstupovali další a další členové ze všech vrstev 
obyvatelstva a záhy bychom nalezli mezi 120 So-
koly např. učitele Jana Tykače a Felixe Paukerta, 
Jiřího Pichla či lékarníka Antonína Slámu. Na 
jaře následujícího roku si členové jednoty opatřili 
první stejnokroje.

Dne 1. listopadu 1871 byla ve Třebové založe-
na Občanská beseda, jejíž součástí se vedle pě-
veckého a čtenářského odboru stal i Sokol. Mezi 
členy jednotlivých spolků narůstala řevnivost a 
když se situace dále vyhrotila, přestali členové 
Sokola docházet na cvičení a tělocvična zůstávala 
prázdná.

Zájem občanů města se obracel k nově 
založenému sboru dobrovolných hasičů. Lidem 
imponovaly vkusné hasičské uniformy, doplněné 
lesklými přilbami. V roce 1873, v době založení 
hasičského sboru, bylo hasičům předáno veškeré 
tělocvičné nářadí a Sokol v České Třebové 
ukončil po třech letech pro nezájem občanů svoji 
činnost.

Obrat k lepšímu nastal až v roce 1885, kdy 
byly zakládány tzv. sokolské župy. Jedna z nich, 
tzv. „Východočeská župa Pippichova“, nazva-
ná podle nadšeného sokolského pracovníka 
dr. Karla Pippicha, vznikla i ve východních 
Čechách. Sokolské župy pořádaly výlety a cvičení 
po českém venkově a podporovaly tak národ-

nostní uvědomění obyvatel měst i vesnic. To 
byla záslužná činnost v období sílící německé 
rozpínavosti, představované v našich podmín-
kách zejména spolkem „Schulverein“, usilujícím 
právě v České Třebové o zřízení německé školy, 
což se ostatně později podařilo. Poloha našeho 
města na národnostním rozhraní, němčina jako 
úřední jazyk na dráze i v parnické textilce, to 
byly hlavní z mnoha dalších důvodů, proč bylo 
na den 29. června 1885 svoláno na Hory veřejné 
sokolské cvičení. Po skončení programu ke všem 
přítomným promluvil náčelník Sokola z Hradce 
Králové Edgar Červený. Ve svém projevu zdů-
raznil význam sokolských jednot pro zachování 
české svébytnosti a vyzval představitele města, 
aby uvažovali o znovuzřízení jednoty v České 
Třebové. Proslov vzbudil nečekaný ohlas a vše 
vyvrcholilo 6. července 1885 v hostinci „Na 
Skále“ novou ustavující schůzí jednoty za účasti 
43 občanů města. Byla projednána příprava 
spolkových stanov a zvolen devítičlenný sbor, 
jemuž bylo svěřeno provedení všech nezbytných 
přípravných prací. Na 12. červenec téhož roku 
byla svolána další schůze příznivců Sokola, na niž 
se dostavilo již 49 občanů. Byly přijaty a s schvá-
leny spolkové stanovy a zvolen zatímní výbor. 
Starostou jednoty se stal kupec Jan Rybička, jeho 
náměstkem učitel J. B. Hubálek, jednatelem Josef 
Štěpánek, pokladníkem knihkupec Ferdinand 
Bucek, hospodářem Josef Kouřil, náčelníkem 
Karel Dostál a cvičitelem Antonín Dařílek.

Na příští výborové schůzi dne 18. července 
1885 bylo ustanoveno, že spolkovou místností 
se trvale stanou prostory hostince „Na Skále“. 
Rok 1885 se tak stal v České Třebové oficiálním 
založením tělocvičné jednoty Sokol (i když se 
jednalo vlastně již o druhé jeho založení. Proto 
také v letošním roce sokolové slaví 135. výročí 
své jedenoty.

Z prvních členů znovuvzkříšené jednoty Sokol 
jmenujme např. truhláře Antonína Felcmana, 
truhláře Emila Jeništu st., Antonína Blechu, řez-
níka Jaroslava Štanglera nebo truhláře Emanuela 
Neugebauera.

V sobotu 12. června 1886 proběhla v hostinci 
„Na Skále“ slavnost rozvinutí spolkového pra-
poru. V témže roce se jednota účastnila župního 
sletu v Litomyšli.

Použito materiálů:
Kolektiv: Toulky minulostí Českotřebovska, 

podle Martina Šebely
1.díl (2000)

Sokol slaví v České Třebové 135 let své existence, i když poprvé byla založena již v roce 1870 (tedy 
před 150 lety). Poté však zanikla a podruhé obnovena v roce 1885. Tak alespoň krátce o jeho počátcích.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DATA Z HISTORIE SOKOLA
1870 První založení tělocvičné jednoty Sokol v České Třebové
1885 Druhé, ofi ciální založení jednoty Sokol; tento rok je ofi ciálním založením
1885 Českotřebovský Sokol se stal součástí sokolské Východočeské župy Pippichovy
1886 První veřejné cvičení třebovského Sokola
1891 Zemřel první starosta obce sokolské Jan Rybička
1903 Ustanoven žen ský odbor Sokola s počátečním počtem 17 členek
1908 Stavitelem Františkem Plašilem postaven dnešní tzv. velký sál sokolovny s jevištěm
1928 Pohostinské vystoupení populárního písničkáře a skladatele Karla Hašlera
1931 Na TBC zemřela náčelnice třebovského Sokola Růžena Hamplová (ve věku 25 let)
1932 Člen činohry Národního divadla Bedřich Karen sehrál hlavní roli ve hře Plukovník Švec
1935 Ve městě proběhl Sokolský slet Východočeské sokolské župy Pippichovy, událost roku
1936 Založena jednota Sokol v obci Kozlov
1938 V sále Na Skále proběhl předsletový den s velkou účastí, který byl narušen mobilizací
1948 Sokol, Orel, DTJ a další sportovní kluby byly soustředěny do TJ Lokomotiva
1986 Výstavba nové tělocvičny Na Skále; demolice jeviště, šaten a dalších místností
1989 Opětovné vzkříšení tělovýchovné jednoty Sokol
1996 Ve sále tělocvičny Na Skále proběhla Tělocvičná akademie ke 110. výročí založení Sokola
2008 Od T.J. Sokol se oddělil oddíl volejbalu a byl založen Sokol Česká Třebová II.
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7.4. - Oslavy 170 let železnice 25.4. - Koncert skupiny Druhá tráva a Charlie McCoye v Nár. domě

20.1. - Velká cena České Třebové v judo

16.1. - Setkání vedení radnice s podnikateli

10.1. - Soňa Červená v České Třebové

ROK 2019 VE FOTOGRAFII…

2.2. - Oslavy Hromnic (Imbolc) v pravěké osadě v Křivolíku

20.3. - Hokejoví Kohouti mistry kraje

28.3. - Vyhlášení nejlepších učitelů Amos

5.4. - Projekce filmu s železniční tématikou
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26.4. - Br. Jiří Vencl a Karel Huška na slavnostním skaut. ohni

8.4. - Křest knihy Blanky Kostřicové „Formát šest krát devět“

26.4. - Slavnostní táborový oheň sv. Jiří ke 100 letům skautingu v České Třebové

26.4. - Starostka Magdaléna Peterková předává novou vlajku

11.4. - Vítěz České ručičky Vítězslav Beran (VDA) 26.4. - Otevření nového výpočetního centra společnosti Unicorn Systems

30.4. - Majáles českotřebovského gymnázia
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25.5. - Muzejní noc v chaloupce M.Švabinského v Kozlově

13.5. - Autogramiáda Táni Řehákové - S díky paní Dobromile

11.5. - Poslední koncert Bennewitzova festivalu; pěvecký sbor Bendl v Přívratě

24.5. - Ceny města; italský pěvecký sbor Il Rifugio

24.5. - Ceny města, A.Formánková 24.5. - Ceny města, L.Vašina

13.5. - Autogramiáda Táni Řehákové - Janíčkovi

10.6. - Výstava kaktusů

24.5. - Ocenění starostky, spolek Za jeden  provaz
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7.6. - Oslavy 110 let gymnázia, koncert Jany Ženkové

3.6. - Velký požár panelového domu na sídlišti Lhotka

13.6. - Z oslav 110 let gymnázia 15.6. - V.Moravec v průvodu 214.6.  - V.Moravec a M.Netolický, oslavy gymnázia

28.10. - Vyznamenání Boženy Ivanové - Medaile za hrdinství v boji

29.9. - Koncert T.Thon (varhany), M.Eben

13.6. - Výstava 100 let skautingu 21.6. - Slunovrat v osadě Křivolík 31.8. - Kobylinec v Kobylím dole

7.9. - Šachový turnaj v Kozlově Týden sportu
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16.11. - 59. Jabkancová pouť, z programu

28.10. - Začátek bourání Zedníkovy vily 6.12. - Zemřel O.Dobrovský 9.11. - Oslavy 25 let pěveckého sboru Kajetánek

26.12  - Hokej s čínským klubem Chiona Golden Dragon

1.12. - Rozsvícení velkého vánočního stromu na náměstí

15.12. - Průvod živého betlému

14.11. - Počátky bourání mostu přes řeku Třebovku na Zámostí

30.11. - Divadelní představení DS Hýbl Na dobré adrese

Poslední 600. vydání Čt. zpra-
vodaje v původní podobě

16.11. - Jabkancová pouť, hlášení policajta purkmistryni

21.12. - Rybova Mše vánoční v kostele sv. Jakuba Většího
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1335 (685 let) – Nejstarší dochovaná listina měs-
ta Česká Třebová, která byla sepsána v době vlá-
dy zbraslavského kláštera. Dne 6. ledna ji vydal 
městský dědičný fojt Lipold, který touto listinou 
rozšířil obdarování kostelíku svaté Kateřiny.
1400 (620 let) – První zápisy v nejstarší docho-
vané českotřebovské městské knize (některé zá-
pisy zřejmě přepsány ze starších knih), záznamy 
dříve latinské byly také poprvé psány česky.
1450 (570 let) – Držitel lanšperského panství 
i s Českou Třebovou Pavel z Jenštejna převedl 
panství přes zprostředkovatele Bohuslava Košína 
z Košíně na Zdeňka Kostku z Postupic Kost-
kové drželi panství do roku 511, kdy ho získali 
Pernštejnové.
1540 (580 let) – První zmínka o českotřebov-
ském mlýně, který stával poblíž nádrže Na Splavě 
asi 30 metrů od dnešního novinového stánku 
dolů směrem ke křižovatce. U mlýna bývala i 
pila. Mlýnu se říkalo Padhajský, později Dařílkův 
a Tykačův. Mlýn byl zbořen v roce 1959.
1565 (455 let) – Vratislav z Pernštejna zavedl ve 
městě tzv. Purkrechtní registr, knihu, která evido-
vala koupě a prodeje statků a domů včetně splá-
tek. Město bylo rozděleno na město a předměstí a 
zachycuje 123 osedlých
1570 (450 let) – Město Česká Třebová začalo 
(podle potvrzení z roku 1820) užívat znak města 
– kohouta s lidskou hlavou.
1575 (445 let) – Převod gruntu Vavřince Ne-
praše na starší bratry Jednoty bratrské, kteří ve 
městě působili několik let.
1585 (435 let) – Dvě zprávy o moru, „černé 
nemoci“, v České Třebové, o které se zmiňují 
konšelé ve svých zprávách do Moravské Třebové
1590 (430 let) – Tehdejší majitel panství Adam 
Hrzán z Harasova potvrdil třebovským artikule 
cechu ševcovského.
1625 (395 let) – Majitel panství Karel z Lichten-
štejna navštívil Českou Třebovou, které odebral 
várečné právo a nepotvrdil jiné ekonomické 
výsady.
1625 (395 let) – V českotřebovské faře se objevil 
první katolický kněz Adam František Zvolenský, 
ale zanedlouho ji opustil. Duchovní správu celé-
ho panství poté léta zastával pouze jediný farář 
(třebovskou farnost obstarával ústecký děkan).
1635 (385 let) – Karel Eusebius z Lichtenštejna 
nařídil tištěným letákem připevněným na dveře 
kostela lhůtu k plnění zpovědních povinností.
1745 (275 let) – Ve městě vypukl jeden z 

největších požárů, jehož přičina nebyla nikdy 
vypátrána. V noci ze 6. na 7. srpna se postupně 
rozšířil na téměř všechny domy a do rána lehlo 
popelem celé městečko. Ve středu města zůstal 
pouze kostel, fara a po třech domech na obou 
stranách ulic.
1750 (250 let) – Dřevěná kašna, která stávala 
odnepaměti uprostřed náměstí a byla jediným 
zdrojem vody pro obyvatele náměstí a přilehlých 
ulic, byla odstraněna.
1770 (250 let) – V lázeňském a poutním místě 
Hory u České Třebové byl po likvidaci dřevěné 
boudy postaven dřevěný hostinec a lázeňská 
budova. Lázně i hostinec město odděleně prona-
jímalo.
1840 (180 let) – Na místě dnešní křižovatky ulic 
Riegrova, Moravská a Chorinova byla stržena 
poslední městská brána, která byla nazývána 
Horní brána.
1845 (175 let) – Den 20. srpna 1845 se stal 
jedním z nejvýznamnějších mezníků historie 
města Česká Třebová. Na nově postaveném 
českotřebovském nádraží se objevil první parní 
vlak. Železnice se stala nedílnou součástí města, 
přinesla práci mnoha lidem a ve své době město 
velmi proslavila.
1855 (165 let) – Naproti tehdejšímu hotelu Ne-
tušil v Sadové ulici byla postavena nová staniční 
budova. Železniční dílny se staly součástí Státní 
železniční společnosti.
1860 (160 let) – Jako součást Čtenářské besedy 
byl založen pěvecký spolek Lumír, jehož spolko-
vý prapor sloužil do roku 1916 Občanské besedě 
a poté byl uložen v městském muzeu.
1865 (155 let) – Na náměstí byla postavena 
budova dívčí školy. Dnes je to budova městského 
úřadu. Budovu postavil stavitel Jan Žák, který se 

VÝROČÍ ROKU 2020 Z HISTORIE MĚSTA

Karel z Lichtenštejna
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do města přistěhoval z Haliče.
1870 (150 let) – V České Třebové byla poprvé 
založena Tělocvičná jednota Sokol. Zakládající 
schůze se uskutečnila na jaře v hostinci Bernarda 
Vostárka Na Skále. Prvním starostou jednoty se 
stal kupec Alexandr Vrba. Po několika měsících 
však činnost skončila. 
1870 (150 let) – Ve slavnostní den 28. srpna se 
sešlo v České Třebové asi osm risíc lidí (některé 
údaje uvádějí až 20.000 lidí), kteří šli průvodem 
z náměstí na Hory, kde se konal jeden z velkých 
táborů lidu jako protest proti tzv. rakousko-
-uherskému vyrovnání Na Horách promluvili 
ředitel školy Jan Orth, děkan Josef Tupec, okresní 
tajemník Josef Till, dr. Rudolf, kníže Thurn-Ta-
xis, spisovatel Josef Barák a mnozí další. Na závěr 
byla přijata rezoluce.
1870 (150 let) – V místě dnešní pošty na Perne-
rově náměstí byl postaven první tzv. Müllerův 
most.
1870 (150 let) – Dne 24. srpna došlo k požáru 
čtyř domů na třebovském náměstí. Událost se 
stala impulzem k založení místního hasičského 
sboru. To se stalo o tři roky později.
1880 (140 let) – Dne 1. února byl založen na 
valné hromadě třebovský spolek divadelních 
ochotníků. Byly přijaty spolkové stanovy a prv-
ním ředitelem spolku byl zvolen Jan Tykač. Nově 
založený spolek přijal jméno třebovského rodáka, 
národního buditele a spisovatele Jana Hýbla.
1885 (135 let) - V roce 1885 se českotřebovský 
Sokol obnovil a stal se také součástí Východočes-
ké sokolské Pippichovy župy. Organizace Sokol 
působí po mnoha problémech, zákazech a téměř 
likvidaci dodnes.
1885 (135 let) – V okolí pramene Javorka byl 
zbudován stejnojmenný sad, do kterého byla 
umístěna řada uměleckých děl, umělých skalisek 
a dva pavilony. Okolí pramene bylo ohrazeno 
železným zábradlím a vodní nádrž obezděna 
kameny včetně schodů.
1890 (130 let) – Ve městě byl založen poslední 
spolek v devatenáctém století, Všeodborový 
spolek pracujícího lidu.
1890 (130 let) – Ve městě bylo úředně zakázáno 
pořádání mikulášských průvodů v den svátku sv. 
Mikuláše. Důvodem bylo, že při veselí docházelo 
„k nehodám, úrazům a újmám na zdraví“. Maš-
karní průvod býval velmi pestrý, kromě Mikuláše 
se v něm objevili „laufři“ (běžci), smrtka s kosou, 
kominík se žebříkem, „maška“ na dřevěném 
koni, andělíček, mouřenín, husar nebo Turek. 
Tato tradice bývala známá daleko za hranicemi 

města, ale zákazem v původní podobě skončila.
1895 (125 let) – V čele divadelního spolku Hýbl 
vystřídal Jana Tykače Karel O. Hubálek. Jen za 
jeho vedení bylo za sedm let sehráno devadesát 
dva premiér divadelních her (sto patnáct před-
stavení). Byla také vydána publikace Karla O. 
Hubálka Stručné paměti ochotnického divadla v 
České Třebové.
1900 (120 let) – Zednický mistr František Císař 
postavil v Moravské ulici objekt budov jatek 
Společenstva řezníků a uzenářů.
1900 (120 let) – Dne 1. srpna byl slavnostně 
otevřen velký taneční sál Hurtova hostince, dnes 
známého jako Národní dům. Stavbu tohoto ve 
své době zdaleka největšího sálu ve městě prová-
děl stavitel František Plašil. V sále také o několik 
let později promítal poprvé v České Třebové 
filmy Viktor Ponrepo.
1905 (115 let) – Ze Starého náměstí byla pro 
špatný technický stav odstraněna stará kamenná 
kašna čtvercového půdorysu s vyvýšenou pískov-
covou mísou a dvěma petrolejovými lampami. 
Na jejím místě poté stála až do padesátých let 20. 
století vysoká ruční pumpa se dvěma stojánky.
1905 (115 let) – Starý hřbitov u rotundy sv. Kate-
řiny byl na základě c.k. okresního hejtmanství v 
Lanškrouně uzavřen pro další pohřbívání. Nový 
hřbitov byl slavnostně otevřen téhož roku dne 
28. října a byla do něho přemístěna i řada hrobů 
ze starého hřbitova. Kamennou vstupní bránu 
postavil třebovský kameník František Voleský z 
Trávníka.
1905 (115 let) – V městském parku Javorka byla 
postavena původní dřevěná budova restaurace 
a stále stojící čínský salonek. Na předměstí Bez-
děkov bylo vybudováno na řece Třebovce místní 
koupaliště, kterému se říkalo Ostende. Také bylo 
vystaveno Glücksmannovo nábřeží (dnes nábřeží 
Míru) včetně aleje stromů a od Kobylího dolu po 
Zámostí regulována řeka Třebovka.
1910 (110 let) – První nález kamenné sekery z 
období neolitu v České Třebové na místě dnešní-
ho nového hřbitova.
1910 (110 let) – V parku Javorka byla dne 4. září 
slavnostně odhalena socha Šárka, dílo sochaře 
Quido Kociana, která o mnoho let později změ-
nila své původní místo nad altánkem za nynější 
uprostřed parku na louce.
1920 (100 let) – Za pomoci státního památ-
kového úřadu a za podpory ministra školství a 
třebovského rodáka Gustava Habrmana byla za-
hájena největší a nákladná rekonstrukce rotundy 
svaté Kateřiny. Rekonstrukci provedla třebovská 
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firma Rössler a Kudlík. Pod omítkou byla nale-
zena renesanční sgrafita, bohužel opět překrytá 
omítkou. Tato sgrafita byla definitivně zničena 
při další necitlivé rekonstrukci v osmdesátých 
letech. Došlo k objevu kostnice, sklepení plné 
lidských kostí. Po vyzvednutí kostí bylo sklepení 
zasypáno.
1925 (95 let) – O rok dříve byla otevřena nová 
staniční budova s prvními dvěma nástupišti. 
V noci 4. června 1925 bylo plně zprovozněno 
českotřebovské nádraží včetně třetího a čtvrtého 
nástupiště, jejichž výstavba byla zahájena v 
únoru. V nádražní budově došlo i k otevření 
moderní restaurace. Proběhla demolice staré 
nádražní budovy.
1925 (95 let) – Došlo k demolici rodné chalupy 
třebovského rodáka a národního buditele a 
spisovatele Jana Hýbla na dnešní křižovatce ulic 
Klácelova a Hýblova. Původní pamětní deska 
odhalená v roce 1886 byla předána městskému 
muzeu.
1925 (95 let) – Byla postavena odpadní stoka 
z betonových rour, vydlážděny ulice v parku 
Javorka, Na Mouru (dnes Sadová) Socha Šárky 
na původním místě v Javorce a Moravská ulice 
od náměstí ke Kobylímu dolu a upravena Lito-
myšlská ulice. Byla postavena modlitebna církve 
bratrské pod Jelenicí. Na podzim zmizel Splav, 
kdy byla zrušena vodná nádrž, do které přitékala 
voda z potoka od Tykačova mlýna
1935 (85 let) – V České Třebové proběhl sokol-
ský slet Východočeské sokolské župy Pippichovy. 
Sletová cvičení se uskutečnila na fotbalovém hři-
šti na Farářství. Slet byl jednou z nejvýznamněj-
ších událostí třebovského Sokola v jeho historii.
1940 (80 let) – Po nařízení o povinném sběru 
barevných kovů pro vojenské účely bylo město 
nuceno přikročit k demontáži Masarykova 
pomníku na Farářství a jeho uložení ve skladišti 

v Podbranské ulici, neboť se věřilo, že bronzová 
plastika bude takto zachráněna.
1945 (75 let) – V lednu došlo k zabrání třebov-
ských školních budov ke zřízení německých 
vojenských lazaretů. Městem začaly projíždět 
„transporty smrti“ do koncentračního tábora 
Osvětim. V jarních měsících byla v cihelně dislo-
kována jednotka Vlasovců ubytovaná v Lidovém 
domě.
1945 (75 let) – Konec druhé světové války. V 
České Třebové byla 5. května ve všech továrnách 
zastavena práce. Dne 7. května se objevily ve 
městě koňské potahy s německými obyvateli 
pohraničí, obrněná vozidla i tanky. U pivovarské-
ho rybníčku němečtí vojáci likvidovali munici. 
Na domech byly odstraňovány německé nápisy. 
V noci 9. května se ve městě objevila rozvědka 
sovětských partyzánů. Dne 10. května byli ve 
městě uvítáni českotřebovskými občany sovětští 
vojáci. Byl konec války…
1945 (75 let) – Městem projížděl vlakem 
prezident republiky Edvard Beneš s manželkou 
Hanou, kterého vítalo téměř celé město. Lidé byli 
na nádraží a stáli také kolem trati od nádraží až 
na Parník.
1945 (75 let) – Dne 1. července byla k městu 
Česká Třebová připojena obec Rybník. Obec se 
osamostatnila až po revoluci v roce 1989.
1945 (75 let) – V České Třebové byly zřízeny tři 
nové školy. První byla nová Státní mistrovská 
škola strojnická, jejíž sídlo bylo v Habrmanově 
ulici (později Střední průmyslová škola želez-
niční, Vyšší dopravní akademie, dnes Vyšší od-
borná škola a Střední odborná škola technická). 
Druhou školou, která byla zřízena, byla Střední 
odborná škola pro ženská povolání, která dnes již 
neexistuje, a třetí byla Hudební škola (poté Lido-
vá škola umění a dnes Základní umělecká škola).
1945 (75 let) – Pod Robovým kopcem na okraji 
městského parku Javorka byl postaven a slav-
nostně otevřen nový junácký domov, který nesl 
jméno Františka Dostála, třebovského skauta 
popraveného nacisty.
1950 (70 let) – Na Farářství byl zbourán tzv. 
Fibigarův most, který vedl přes železniční trať a 
spojoval čtvrť Farářství s Jelenicí.
1955 (65 let) – Na vysokém komíně zahradnictví 
v Bezděkově se poprvé uhnízdil čáp bílý, který 
zde hnízdil každoročně až do roku 1996, kdy byl 
komín zbourán. Poté se již čápi neukázali.
1960 (60 let) – Začala rozsáhlá výstavba města, 
při které vzniklo náměstí Míru (dnes Nové 
náměstí) a sídliště Trávník na místě bývalé 

Německá vojska 7.5.1945 na náměstí
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malebné čtvrti chaloupek a zákoutí Trávník. Také 
byl rekonstruován průtah hlavní silnice městem 
ze Lhotky přes Riegrovu ulici, která musela být 
postavena, až po ulici Moravskou. Bylo také 
vybudováno nové autobusové nádraží.
1960 (60 let) – Ve čtvrti U kostelíčka na pravém 
břehu řeky Třebovky byla pod rotundou svaté 
Kateřiny obnovena tradice Kateřinských poutí 
a vznikla slavná Jabkancová pouť s pečením 
bramborových placek s tvatohem a zábavným 
programem. Tradici obnovila skupinka lidí od 
kostelíčka v čele s Čeňkem Hamplem.
1965 (55 let) – Sbor dobrovolných hasičů v 
České Třebové za městem postavil a dne 18. 
července slavnostně otevřel známou a dodnes 
populární chatu U Floriana.
1970 (50 let) – Dne 1. února vyšlo první číslo 
třebovského Kulturního zpravodaje, který prošel 
dlouhým vývojem a několikrát změnil i název 
(Českotřebovský kulturní zpravodaj, Českotře-
bovský zpravodaj). Jeho prvním redaktorem se 
stal Vladimír Hampl, kterého na tomto místě 
v roce 1976 nahradil Milan Mikolecký, který 
byl jeho redaktorem do konce loňského roku. 
Od ledna 2020 vydává zpravodaj město Česká 
Třebová.
1970 (50 let) – Nad městem před místním 
hřbitovem byla otevřena nová smuteční síň 
krematoria.
1980 (40 let) – Na náměstí Míru (Nové náměstí) 
bylo odhaleno nedoceněné dílo sochaře Julia 
Lankáše z Prahy, socha s názvem Sen zhotovená 
z hořického pískovce.
1980 (40 let) – K městu Česká Třebová byla dne 
1. července přičleněna obec Skuhrov.
1980 (40 let) – Po uměleckém rozkolu v diva-
delním souboru Hýbl odešli někteří jeho členové 
v čele s Alexandrem Gregarem a Františkem 
Čechem a založili nový divadelní soubor Studi 
02, které bylo zaměřeno na netradiční divadelní 

formy. Ke spojení Studia 02 a DS Hýbl opětovně 
došlo v roce 1996.
1985 (35 let) – V sále kina Svět (KC) byl dne 19. 
března uspořádán veliký koncert k 70. narozeni-
nám operního pěvce a sólisty Národního divadla 
Eduarda Hakena, který Českou Třebovou často 
navštěvoval (koncerty v České Třebové měl i k 
oslavám 75, 80 i 85 narozenin). Eduard Haken se 
stal v roce 1995 čestným občanem města.
1985 (35 let) – Po uzavření českotřebovského 
pivovaru byla zbourána hlavní budova pivovaru 
i tzv. „dolní“ Lomova vila. Při demolici byl obje-
ven základní kámen pivovaru včetně schránky, 
ve které byly nalezeny mince, pamětní medaile a 
velmi poničené dokumenty.
1990 (30 let) – Na mimořádném plenárním 
zasedání Městského národního výboru byl dne 
19. února zvolen posledním předsedou MNV 
Slavomír Gabrhel a jeho zástupcem Jiří Pištora. 
Ještě tentýž rok dne 24. listopadu proběhly první 
komunálnívolby po revoluci, ve kterých s velikou 
převahou zvítězila koalice Občanské fórum a 
ČSL. 19. starostou města byl poté zvolen Zdeněk 
Lang.
1990 (30 let) – Kasárna v Borku opustila po 
dvaadvaceti letech sovětská okupační armáda a 
místo bylo postupně přeměněno v průmyslovou 
zónu.
1990 (30 let) – Vznikl Spolek od svaté Kateři-
ny, který se po zrušení občanských výborů ujal 
pokračování tradice fungování chaloupky pod 
rotundou a organizace Jabkancové pouti.
1990 (30 let) – Jedním z největších podniků ve 
městě byl podnik místního průmyslu Koventa, 
který vznikl přejmenováním firmy Kovovýroba 
(ta vznikla již v roce 1955) v roce 1970. Po revo-
luci se z něho stala dne 16. října 1990 nová firma 
Korado s.r.o. (dnes Korado a.s.), jejímiž vlastníky 
se stali František Menclík, Miroslav Vobora, 
Ludvík Petr a Bedřich Brabec.
2000 (20 let) – Byl vydán první díl dosud 
nejrozsáhlejší publikace o historii města Toulky 
minulostí Českotřebovska. Jejími autory byli 
Karel Kubišta, Martin Šebela, Jan Šebela, Štěpán 
Gilar a Ludmila Kesselgruberová. Fotografie jsou 
od různých autorů, knihy ilustroval Pavel Lan-
ghans. Druhý díl vyšel o rok později. Oba díly 
mají 750 stran a více než tisíc fotografií a dalších 
dokumentů…

Zpracoval  Karel Kubišta
(Zdroj – Kolektiv:  

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

Z Jabkancové pouti Studio 02, S.Gregar
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* 1490 (530 let) Mikuláš Šud ze Semanína (1490-
23.4. 1557), nejpozoruhodnější postava dějin 
Semanína, získal titul mistr svobodných umění, učil 
na Karlově univerzitě, vystudoval matematiku a hvěz-
dářství, spisovatel, astrologické předpovědi, předpo-
vědi budoucnosti, vydavatel knih a dalších tiskovin
* 1560 (460 let) Jan Chorinus – Kormout (asi 
1560–3.5. 1606), českotřebovský rodák, mistr a poz-
ději děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, na 
sklonku života prorektor, profesor klasických jazyků 
a filozofie, probošt Karlovy koleje, humanistický 
básník, překladatel z latiny, básník s tématy přírody 
a elegie
* 1815 (205 let) Josef Tupec (10.2.1815–19.4.1886), 
jeden z nejvýznamnějších třebovských římsko-
-katolických farářů, organizátor shromáždění lidu 
na Horách (1840), později biskupský vikář pro 
lanškrounský vikariát
† 1820 (200 let) Karel Broulík (1777–1820), syn 
třebovského učitele a skladatele Martina Broulíka, 
důstojník české legie arciknížete Karla, komisař v 
pražské policejní direkci, císařský úřad vládní, dvor-
ský rada, roku 1820 povýšen do rytířského stavu
* 1850 (170 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); nastoupil na učitelské mís-
to v České Třebové; konec života strávil u dcery Zory 
Rybičkové, pochován na místním hřbitově
* 1850 (170 let) Tomáš Garrigue Masaryk 
(7.3.1850–14.9.1937), první český prezident, čestný 
občan města Česká Třebová
† 1865 (155 let) František Pravoslav Volák 
(19.8.1829–4.8.1865), vlastním jménem Bořivoj 
Kordeš; narodil se v Litmani, studoval v Brně a Praze, 
vlastenec, překladatel, publicista, spisovatel, působil 
v Prešpurku a v Praze; na sklonku života nemocen na 
radu lékaře odjel do lázní Hory u České Třebové, kde 
zemřel; pochován na třebovském hřbitově
* 1870 (150 let) Josef Horčička (16.3.1870–
16.1.1939), učitel a sběratel lidových písní, ředitel 
školy na Parníku, s Karlem Plickou vydal Kytici čes-
kých národních písní a Lidový zpěvník; spoluautor 
učebnic hudební výchovy a turistického průvodce
* 1875 (145 let) Miroslava Škrabal (10.7.1875–
21.6.1896), houslista a skladatel, žák Antonína 

Bennewitze; písňová a melodramatická tvorba a 
komorní hudba
* 1875 (145 let) Bohumil Blecha (29.7.1875–
20.8.1958), muzejník, amatérský kronikář, člen Soko-
la; správce městského muzea, psal rodinnou kroniku
* 1875 (145 let) Emil Pětník (26.11.1875–
28.10.1932), českotřebovský obchodník; první 
specializovaný prodejce železářského zboží; člen a 
funkcionář jednoty Sokol
* 1880 (140 let) Josef Chládek (22.10.1880–
4.1.1958), podnikatel, obchodník v papírnictví, kni-
hař, vydavatel místopisných a uměleckých pohlednic; 
předseda dozorčí rady Živnostenské záložny
* 1885 (135 let) Jindřich Praveček st. (1.3.1885–
11.2.1969), pedagog, klavírista, dirigent sdružení 
Smetana, smíšeného pěveckého sboru Bendl a 
železničářského sboru, skladatel (v muzeu několik 
skladeb pro sbor); pochází z obce Hroby u Tábora, do 
České Třebové se přistěhoval 1920, učil na chlapecké 
a dívčí měšťanské škole a na reálce hudební výchovu. 
Přispíval do Hudebního zpravodaje, Východu a 
dalších; spoluautor publikace Česká Třebová z roku 
1934; čestný občan města Česká Třebová
* 1885 (135 let) Zdeňka Baldová (20.2.1885–
26.9.1958), vlastním jménem Zdena Balašová; 
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 (Mo-
rálka paní Dulské, Revizor, Filozofská historie, Lidé 
na kře, Měsíc nad řekou); premiéra její nejslavnější 
filmové role ve filmu Morálka paní Dulské proběhla 
pouze týden před její smrtí; v letošním roce jí bude v 
Chorinově ulici odhalena pamětní deska
* 1885 (135 let) a † 1970 (50 let) Ludvík Shejbal 
(24.8.1885–29.11.1970), odborník v železniční dopra-
vě; přednosta Dílen ČSD; přednášel na Vysoké škole 
technické; dvě období působil jako první náměstek 
starosty a krátce byl i starostou, člen Mezinárodní 
železniční unie
* 1885 (135 let) Josef Jindra (11.11.1885–11.7.1967), 
zakladatel výroby armatur v České Třebové, majitel 
továrny Jindra na Parníku; firma (ve spolupráci s 
bratry) začala jako první vyrábět armatury
* 1890 (130 let) František Rybička (8.1.1818–
17.3.1890), první konstituční volený starosta města 
Česká Třebová (v roce 1848), třebovský lékař, filozof, 
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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. Welze, 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.
* 1890 (130 let) Marie Prosová (24.11.1890–
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
† 1890 (130 let) František Emanuel Welz (2.2.1816–
30.11.1890), horlivý vlastenec a buditel, do České 
Třebové se uchýlil po porážce revoluce roku 1848, 
kde žil u rodiny Rybičkovy, odkud se přestěhoval do 
Kozlova (v chaloupce později pobývali Vejrychovi a 
Max Švabinský)
* 1895 (125 let) a † 1980 (40 let) Bohuslav Štangler 
(19.3.1895–9.2.1980), publicista, regionální historik, 
spisovatel, dramatik, hudebník, muzejník, turista; 
předseda sdružení Smetana, ochotnik v DS Hýbl, ini-
cioval založení hudební školy; psal divadelní hry pro 
mládež, redaktor týdeníku Náš kraj, autor publikací o 
České Třebové; správce městského muzea (zakladatel 
železničního oddělení)
* 1900 (120 let) Anděla Kučerová-Hubálková 
(19.4.1900–11.8.1981), učitelka a divadelní ochotni-
ce, herečka a režisérka; jednatelka ČSŽ a Osvětové 
besedy, pracovala v ČSCHDZ a o zvířata se starala; 
byla známá psy rasy čau-čau
† 1900 (120 let) Ladislav Silbrník (17.6.1900–
28.6.1941), železničář, strojvedoucí, odbojář proti 
fašismu; ve Třebové založil odbojovou skupinu 
železničářů, zatčen gestapem, popraven sekerou; po 
válce vyznamenán in memoriam Odznakem druhého 
národního odboje a Čs. válečným křížem 1939
* 1900 (120 let) František Mareš (1.10.1900–
25.4.1977), betlémář
† 1900 (120 let) Gabriel B. Kubelka (1853–
26.10.1900), pedagog, básník, spisovatel; autor 
čtyřverší vytesaného do kamene u pramene Javorka; 
publikoval v časopisech Světozor a Květy, do České 
Třebové přišel učit
† 1900 (120 let) Jan Matoušek nejst. (16.5.1856–
1.12.1900), zakladatel rodu třebovských prodejců 

ovoce a zeleniny
* 1905 (115 let) Eduard Spirman (20.2.1905–
7.9.1972), středoškolský profesor
* 1905 (115 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
* 1905 (115 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
† 1910 (110 let) František Pěkník (10.10.1866–
9.4.1910), lékař, pracovník v tělovýchově a v Sokole, 
kde působil jako jeho starosta; studoval na gymnázi-
ích v Moravské Třebové a v Olomouci, poté lékařství 
v Praze
* 1910 (110 let) Jiří Pávek (14.4.1910–29.12.1988), 
akademický malíř, pedagog; věnoval se figurální 
kompoziční tvorbě, kresbě, portrétům, krajinám a 
zátiší
* 1910 (110 let) Marie Blodíková (5.9.1910–
23.4.1987), českotřebovská herečka a režisérka DS 
Hýbl; slavná role Čapkovy Matky; režie her J. K. Tyla 
Pražský flamendr, Tetaneův Zpovědník a mnohé další
* 1910 (110 let) a † 1990 (30 let) Čeněk Hampl 
(15.12.1910–1.5.1990), železničář, herec, divadelní 
ochotník, hudebník, zakladatel nové tradice Jabkan-

Zdeňka Baldová
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cové pouti; předseda DS Hýbl, purkmistr od koste-
líčka při Jabkancové pouti, její organizátor a autor 
programů pouti; konferenciér různých akcí ve městě
* 1915 (105 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
* 1915 (105 let) Otakar Runa (26.7.1915–
28.11.1941), sportovec, milovník umění, hudebník, 
odbojový pracovník, podílel se na sabotážích v 
továrnách, zatčen a ve věznici na Pankráci odsouzen 
k trestu smrti zastřelením; na rodném domě na Sta-
rém náměstí odhalena Otakaru Runovi v roce 1991 
pamětní deska
* 1915 (105 let) Bohumil Sláma (4.12.1915–
10.8.1944), učitel, člen Sokola, odbojář ve 2. světové 
válce, vedoucí odbojové skupiny Jindra, spolupráce 
s parašutisty atentátu na Heydricha; člen skupiny Ma-
rušky Kudeříkové; zatčen gestapem, vězněn v Brně, 
popraven ve Wroclavi
† 1920 (100 let) Karel Jankele mladší (29.12.1872–
1.1.1920), malíř betlémů
* 1920 (100 let) Ladislav Beran (16.4.1920–
10.8.2007), sportovec, hokejista, fotbalista, sportovní 
trenér a činovník; zasloužil se nebo se podílel na 
budování fotbalového stadionu Pod Jelenicí, kluziště 
a tenisových kurtů Za Vodou, obnově skokanského 
můstku na Habeši, vybudování lyžařského centra v 
Čenkovicích a krytého plaveckého bazénu
* 1920 (100 let) František Jandera (22.5.1920–
23.2.2012), muzejník, betlémář, filmař, dokumen-
tarista; znalec regionální historie, jeden z prvních tře-
bovských filmařů (zachytil proměny města, ledování 

na pivovarském rybníčku, demolici pivovaru a jednu 
z prvních Jabkancových poutí)
* 1920 (100 let) Jiří Josefík (29.7.1920–13.10.2006), 
restaurátor, malíř, publicista, vysokoškolský pedagog; 
návrhy výzdoby Betlémské kaple pro filmy Otakara 
Vávry Jan Hus a Jan Žižka
† 1920 (100 let) Karel Kovařovic (9.12.1862–
6.12.1920), dirigent, učitel, korepetitor a hudební 
skladatel, zamiloval si obec Přívrat, kde složil operu 
Psohlavci
* 1920 (100 let) Dobromil Keprt st. (31.12.1920–
6.7.2014), učitel, vychovatel, hudebník, kapelník, 
znalec dechové hudby, divadelní ochotník; českotře-
bovský odborník na dechovku; působil v místním de-
chovém orchestru a v tanečním orchestru Collegial; 
skládal orchestrální skladby, polky, valčíky
* 1925 (95 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
* 1925 (95 let) Přemysl Slezák (19.2.1925–2.4.2003), 
za 2. světové války člen skupiny Mladý východ, za-
tčen gestapem a odsouzen k trestu smrti, později na 
osm let, nejmladší odbojář a vězeň v České Třebové, 
vězněn v koncentračních táborech Terezín, Drážďany 
i jinde
* 1925 (95 let) a † 2010 (10 let) Bořivoj Bartoníček
(25.6.1925–23.6.2100), novinář, vězeň, odbojář, 
válečný veterán; člen odbojové organizace Mladý 
východ, zatčen gestapem, vězněn v Pardubicích, 
Terezíně; v Berlíně odsouzen za velezradu a sabotáž k 
trestu smrti, čtvrt roku v cele smrti, zázrakem přežil; 
příběh jeho života od práce v ilegalitě přes celu smrti 
a chladné přijetí po návratu do České Třebové, odkud 
se proto odstěhoval do Lanškrouna, popsal společně 
s publicistou a novinářem Stanislavem Motlem v 

Marie Preislerová Anděla Kučerová Marie Blodíková Ludvík Shejbal
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knize Svědek z cely smrti, která vyšla několik dní po 
jeho smrti
* 1925 (95 let) František Prejsler (27.10.1925–
5.7.1994), sportovec kuželkář; několikanásobný mistr 
ČSR, dvakrát druhý na Mistrovství světa, světový 
rekordman v soutěžích jednotlivců i družstev, kapitán 
týmů Mistra Evropy (1960) a Mistra světa družstev 
(1962); později sportovní funkcionář, trenér národ-
ního týmu juniorů, rozhodčí, dopisovatel časopisu 
Kuželky
* 1930 (90 let) Karel Vejrych (2.2.1873–25.8.1930), 
pedagog a klavírní virtuos, vyučoval na hudební ško-
le 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
* 1930 (90 let) Milan Gregar (31.12.1930–
18.5.1998), obchodník, divadelní ochotník, konferen-
ciér; psal rodinnou kroniku a příběhy do Českotře-
bovského zpravodaje
† 1940 (80 let) František Maloch (24.4.1862–
13.1.1940), botanik, středoškolský profesor na 
českotřebovském gymnáziu
* 1940 (80 let) Karel Jelínek (14.9.1940–23.5.2008), 
politický vězeň; jeho rodina pronásledována od roku 
1948, vylepoval plakáty; odsouzen na devět let odnětí 
svobody za pobuřování proti republice, pokusy vydě-
račství, spolčování (vytvořil s kamarády skupinu Bar-
bara) a sběhnutí a ztrátu 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; rehabilitován Vyšším vojenským soudem v 
Příbrami 17. dubna 1991
* 1945 (75 let) Milan Michalski (1.5.1945), učitel, 
mineralog, novinář, publicista, spisovatel, fotograf; 
zakladatel Mineralogického klubu, dopisovatel do 
regionálního tisku; několik fotografických výstav; 
držitel ceny města Kohout
† 1945 (75 let) František Preisler I. (5.5.1886–
6.6.1945), ředitel kúru, kapelník, skladatel a hudební 
pedagog; vystudoval pražskou konzervatoř, založil 
a řídil hudební spolek Filharmonia (později spolek 
Smetana)
* 1945 (75 let) Pavel Langhans (14.7.1945), výtvar-
ník, kreslíř, grafik; ilustroval řadu knih (Toulky mi-
nulostí Českotřebovska, Škola hry na kytaru, Krásná 
pasačka, O bílé lišce, Post Scriptum Jiřího Musílka; 
autor regionálních betlémů, autor kreslených vtipů 
(II. cena mezinárodní výstavy kresleného humoru 
v Anglii); výstavy v Čechách, Makedonii, Norsku, 
Velké Británii, Belgii; autor heraldicky oficiálně uzna-
ného znaku města a městské vlajky
† 1945 (75 let) František Doležal (14.9.1909–
4.10.1945), vojenský letec, plukovník; za 2. světové 
války odešel do Velké Británie jako letec, velitel 
A-letky čsl. perutě, později celé 310. perutě a další 
rok se stal velitelem celého čsl. stíhacího wingu (312., 
311. a 313. stíhací peruť); vyznamenán francouzským 
válečným křížem, britským řádem za význačné 
služby D.S.O., záslužným leteckým křížem D.F.C., 
čtyřmi čs. válečnými kříži 1939 a třemi medailemi Za 
chrabrost; zahynul při leteckém neštěstí dopravního 
letounu u Bučovic
* 1945 (75 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
† 1945 (75 let) Oldřich Trávníček (17.12.1888–
7.12.1945), vydavatel, knihkupec, na Slovensku 
založil Učitelské nakladatelství, významný vydavatel 
literatury pro mládež; člen ilegálního protifašistické-
ho odboje, vězněn
† 1950 (70 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
† 1950 (70 let) Jan Pelikán (4.5.1878–15.11.1950), 
odbojář, železničář, divadelní ochotník; zasedal v 
Revolučním národním výboru v roce 1918, v roce Zdeněk Blažek
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1920 byl zvolen za člena Národního shromáždění; 
vydal knihu Za cílem života
† 1955 (65 let) Fritz Friesler (21.1.1881–1.7.1955), 
divadelní a filmový herec a režisér; herectví studoval 
soukromě ve Vídni; hrál v Mnichově, Zhořelci, 
Manheimu a v Berlíně; počátkem dvacátého století 
působil jako filmový režisér, scénárista a herec; jeden 
z představitelů rakouského filmového expresionismu
† 1960 (60 let) Eugenie Heidlerová (11.8.1898–
11.3.1960), rozená Rybičková; tanečnice a baletní 
umělkyně; vystupovala i ve Stavovském divadle
† 1965 (55 let) Josef Gzíl mladší (20.8.1892–
15.2.1965), obchodník s ovocem a zeleninou, mi-
lovník výtvarného umění, sběratel obrazů, mecenáš 
výtvarného umění; dům čp. 11 v Klácelově ulici je 
dnes součástí městského muzea
† 1965 (55 let) Václav Šrefl (14.5.1889–13.6.1965), 
továrník, spolupracovník firmy Jindra, po rozchodu 
založil novou firmu na armatury na Litomyšlské ulici
† 1970 (50 let) Zdeněk Blažek (10.5.1889–
20.3.1970), farmakolog, ředitel Výzkumného ústavu 
léčivých rostlin, pracovník Výzkumného ústavu pro 
farmacii a biochemii, tým pod jeho vedením vyvinul 
v roce 1959 slavnou Kofolu; autor odborných děl Do-
mácí léčivé rostliny, Mikroskopický atlas, Pěstování 
námele, Dosování drog
† 1970 (50 let) Antonín Litochleb (6.6.1886–
17.12.1970), středoškolský pedagog gymnázia, 
zakladatel českotřebovského skautingu a dopisovatel 
čtrnáctideníku Náš kraj
† 1980 (40 let) Josefa Kšírová (16.7.1897–13.2.1980), 
rozená Černá, herečka a režisérka ochotnického 
divadla v České Třebové, jedna z nejvýznamnějších 
členek DS Hýbl v celé historii (50 let v souboru); 
hrála titulní role v Maryše nebo Matce a její poslední 
role byla babička Boženy Němcové
† 1980 (40 let) Miloš Hubálek (11.7.1904–
13.4.1980), učitel, národopisný pracovník, spisovatel, 
ředitel školy ve Výprachticích a Starém Jičíně;
† 1980 (40 let) Jaroslav Burian (15.9.1922–7.7.1980), 
jazykovědec, literární vědec, překladatel, pedagog; 
absolvent Filozofické fakulty v Brně a Lomonosovovy 
univerzity v Moskvě; vysokoškolský učitel ruského 
jazyka, lektor českého jazyka na Sorboně v Paříži, 
znalec tvorby Maxima Gorkého
† 1980 (40 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

† 1985 (35 let) MUDr. Josef Vařečka (16.11.1907–
14.2.1985), českotřebovský lékař
† 1990 (30 let) Jan Mehl (19.5.1912–22.5.1990), 
akademický malíř, restaurátor, grafik, ilustrátor; žák 
Františka Kupky v Paříži, obrazy s figurálními motivy 
a krajiny; restaurátor nástěnných maleb (rekonstruk-
ce Alšových sgrafit na budově Smetanova divadla); 
obaly pro „černé desky“ a ilustrace pro hudební 
vydavatelství Panton; návrhář kostýmů v Národním 
divadle; výstavy v Sofii, Moskvě, Rio de Janeiru, 
Paříži
† 1995 (25 let) Jaroslav Benátský (17.4.1913–
3.7.1995), železničář, třebovský loutkář, vedoucí 
loutkářského souboru, loutkoherec, režisér, drama-
turg; držitel čestné medaile ministerstva kultury ČSR 
Za rozvoj amatérského loutkářství; stavitel modelů 
parních lokomotiv
† 1995 (25 let) PhMr. Josef Chmelík (20.5.1922–
27.10.1995), lékárník a všestranně nadaný sportovec
† 1995 (25 let) Jaroslav Krása (7.2.1924–17.12.1995), 
třebovský rodák, tramp, skaut, sportovec (hokej a 
kopaná); byl prvním vedoucím skautského střediska 
Javor po revoluci, pracoval v okresní radě Junáka, 
nositel skautských vyznamenání (Řád junácké lilie za 
mimořádné zásluhy a obětavou práci)
† 2000 (20 let) Marta Czabkeová (4.3.1923–
6.4.2000), skautka, členka junáckého střediska Javor, 
vyznamenána členstvím ve Svojsíkově oddílu
† 2005 (15 let) Jaroslav Holec (21.4.1924 -2005), 
sportovec, lyžař a kuželkář; v kuželkách získal titul 
Mistr Čech, sportovní funkcionář, předseda oddílu 
TJ Lokomotiva, získal ocenění Kohout 2003; závod-
ník v běhu na lyžích, skok na lyžích, závod sdružený
† 2010 (10 let) Marie Preislerová (25.8.1917–
10.4.2010), rozená Černohorská, narozena v 
Rakousku; divadelní a filmová herečka, operetní 
pěvkyně; členka činohry a operety Českého divadla 
v Olomouci a operety Stálého divadla v Kladně; ve 
válce v Městském divadle v Plzni; po válce opavské 
Slezské divadlo a Divadlo Oldřicha Stibora v Olo-
mouci; členka olomoucké činohry (Maryša, Zkrocení 
zlé ženy, Marie Stuartovna, R.U.R., Žebrácká opera, 
Romeo a Julie atd.); televizní seriál Dispečer; jezdila 
do Kozlova a České Třebové
† 2010 (10 let) Antonín Matzke (16.2.1916–
30.11.2010), středoškolský profesor, malíř a grafik; 
maloval krajinu Vysočiny, městská zákoutí Litomyšle 
(zde učil), náměty z České Třebové a květiny
(Zdroj – Kolektiv: Toulky minulostí Českotřebovska  

1. a 2. díl, 2000 a 2001); zpracoval Karel  Kubišta
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Sport
Lukáš Vašina – za úspěchy dosažené v týmu 
vicemistrů Evropy U20 ve volejbale
Adéla Stránská – za úspěchy dosažené v 
reprezentačním týmu ČR v atletice, sekce 
běhy.
Lubomír Vašina – za 20. ročník Týdne sportu
Kultura
Smíšený pěvecký sbor Bendl a mužský 
pěvecký sbor Il Rifugio – za koncert ke 100. 

Ceny města Česká Třebová KOHOUT za rok 2018
výročí vzniku republiky
Michal Horák – za autorskou výstavu grafi k a 
fotografi í „Díky Janům“
Alice Formánková – za výtvarný happening 
Kobylinec 2018
Mimořádné ocenění 
Cena starostky města Česká Třebová
Zapsaný spolek Za jeden provaz – 
za mimořádnou aktivitu ve prospěch 
handicapovaných osob

návštěvy u pacienta

karlikvet@gmail.com

preventivní péče u všech zvířat včetně exotů a ptáků
čipování zvířat včetně registrace

akutní i dlouhodobá, interní i chirurgická terapie
od zubů až po gynekologii, klasicky i alternativně
prodej ověřených krmiv a terapeutických diet,
možnost bezhotovostní platby

Ceny města KOHOUT za rok 2019 (Ceny budou předány v květnu 2020)
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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: Roman Klimeš, 
  Petr Záruba
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

Mgr. Magdaléna Peterková starostka Koalice pro Č.Třebovou

Ing. Dalibor Zelený místostarosta ČSSD s nestraníky

Mgr. Josef Kopecký místostarosta ODS

Mgr. Jan Kovář člen RM a ZM ČSSD s nestraníky

Mgr. Josef Menšík člen RM a ZM Koalice pro Č.Třebovou

Ing. Petr Skopal člen RM a ZM Koalice pro Č.Třebovou

Ing. Bc. Aleš Spirman člen RM a ZM 27 statečných

Bc. Martin Voleský člen RM a ZM Koalice pro Č.Třebovou

Ladislav Vraspír člen RM a ZM ODS

Ing. Miloslav Cindr člen ZM Nestraníci

Jiří Ducháček člen ZM Česká pirátská strana

MUDr. Martin Formánek člen ZM ODS

Petr Gregar člen ZM ČSSD s nestraníky

Tereza Hýblová členka ZM Koalice pro Č.Třebovou

Ing. Michal Kadlec člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

Mgr. Radim Kolář člen ZM Nestraníci

Mgr. Milan Mikolecký člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

Soňa Mužíková členka ZM 27 statečných

Bc. Zuzana Nejedlá, DiS. členka ZM Nestraníci

MUDr. Igor Paar člen ZM ČSSD s nestraníky

JUDr. Magdaléna Peterková, Ph.D. členka ZM Nestraníci

PhDr. Petr Poldauf člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

Zbyněk Ruda člen ZM Česká pirátská strana

Ing. Aleš Stránský člen ZM Nestraníci

Lubomír Vašina člen ZM Třebováci Pro Zdraví a sport

PharmDr. Richard Záveský člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

Jaroslav Zedník člen ZM Nestraníci
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aktualizace k 1.1.2020
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aktualizace k 1.1.2020
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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, 
Tyršovo náměstí

Sociální oblast
•	 Sociální služby Česká Třebová
•	 Kontakt na SENIOR DOPRAVU: 

728 417 506
SPOLEČNOSTI ZALOŽENÉ MĚSTEM 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
•	 Eko Bi s.r.o.
•	 TEZA, s. r. o.
•	 Vodárenská společnost Česká Třebo-

vá, s.r.o.

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 

ŠKOLSTVÍ VE MĚSTĚ
•	 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

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

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ

•	 Mateřská škola a Základní škola Na rovi-
ně v Chrudimi, pobočka Česká Třebová
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OSADNÍ VÝBORY  
(Aktuální stav předsedů)
Skuhrov - Předseda: Daniel Klika 

Kozlov - Předseda: Jan Stránský 
Lhotka - Předseda: Aleš Valenta
Svinná - Předseda: Soňa Mužíková

Budova MÚ Č. Třebová, Staré 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

•	 oddělení provozní
•	 mediální asistent
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, dotace
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 (sociální 

pracovníci, sociální kurátor, výkon funkce 
opatrovníka nesvéprávných osob, výmě-
na parkovacích průkazů pro osoby se 
zdravotním postižením, agenda bytů pro 
sociálně potřebné občany a agenda bytů 
v domech s pečovatelskou službou, evro-
klíče, poradce pro národnostní menšiny)

•	 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 hospodářství, taxi služby, emisní 
stanice, radary

ROZMÍSTĚNÍ ODBORŮ MěÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH
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VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH 
MĚSTSKÝM ÚŘADEM ČESKÁ TŘEBOVÁ

Správní poplatky je možné platit v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním pře-
vodem přímo na účet města Česká Třebová. Číslo účtu a příslušný variabilní symbol sdělí 
občanovi vyřizující úředník.
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 osobu starší 15 let 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 za každou osobu (formou kolk. známky) 500 Kč
Občanské průkazy: 
 Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
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čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:
      a) občanům starším 15 let      1.000 Kč
      b) občanům mladším 15 let        500 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
      a) občanům starším 15 let         500 Kč
      b) občanům mladším 15 let         300 Kč
Vydání občan. průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 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 a s kontaktním elektronickým 
čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí 
zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz 
obsahující neoprávněně provedené zápisy         100 Kč
Vydání občan. průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z 
důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti nebo jeho vydání z jiného osobního důvodu 
v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občan. průkazu      200 Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým 
čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu                  100 Kč
Cestovní doklady:
Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 30 dnů:
     a) občanům starším 15 let                             600 Kč
     b) občanům mladším 15 let                            100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:
     a) občanům starším 15 let        6.000 Kč
     b) občanům mladším 15 let     2.000 Kč
Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů:
     a) občanům starším 15 let            3.000 Kč
     b) občanům mladším 15 let     1.000 Kč
Převzetí cest. pasu u OÚ obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100 Kč
Matrika: 
Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve 
sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční 
knihy vedené do 31. prosince 1958 - na konkrétní zápis 50 Kč
Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih 
vedených do 31. prosince 1958 - za každou i započatou hodinu 200 Kč
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100 Kč
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem použití v zahraničí 100 Kč
Vydání osvědčení o státním občanství České republiky 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
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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 dřívější 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
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 200 Kč 
Rozšíření řidičského průkazu 200 Kč
Změny údajů v řidičském průkazu 200 Kč
Zapsání profesní způsobilosti do ŘP 200 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti u cizince 200 Kč
Ztráta, odcizení řidičského průkazu - vystavení nového 200 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
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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 500 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
- 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).
1. 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, vinných sklepů 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 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
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m² včetně 1 000 Kč
b) nad výměru 5 000 m² 3 000 Kč
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků 1 000 Kč
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu 2 000 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 5 000 Kč
6. Vydání regulačního plánu na žádost 10 000 Kč
Osvobození: Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy 
územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizova-
ných státem nebo územním samosprávným celkem.
Poznámky:
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným 

územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru umisťováno více staveb, které 
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jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanove-
ných 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.  
10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 
1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.  

Položka 18 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (výňatek 
textu).
1. 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  

stavební 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
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení 1 000 Kč
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) staveb. zákona 1 000 Kč
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3) 500 Kč
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením 1 000 Kč
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1 000 Kč 
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby 1 000 Kč 
9.Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu 1 000 Kč
10.Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby 1 000 Kč
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby 500 Kč
12.Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč
13.Vydání souhlasu s odstraněním stavby 500 Kč
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby 
nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5 000Kč
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15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené doku-
mentace skutečného provedení stavby (paspartu) 500 Kč
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem 10 000 Kč
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti  
autorizovaného inspektora 10 000 Kč
Osvobození: Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu 
ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimo-
řádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého 
pobytu. Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební 
povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem 
nebo územním samosprávným celkem.
Předmětem poplatku není: Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se 
nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky:
1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřej-

noprávní 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.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 
15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve 
smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

Položka 19 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (výňatek textu)
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění 5 000 Kč
Položka 20 
zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (výňatek textu)
Místní šetření nebo ohledání na místě
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
b) za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech 1 000 Kč 
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu 2 000 Kč
Osvobození: Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné 
při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné 
podle daňového řádu, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle katastrálního zákona, místní šetření 
prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.
Předmětem poplatku není: 
1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle polo-
žek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60. 
2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č. 
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při 
oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudační-
ho souhlasu. 
4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vy-
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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 účastní-

ka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení. 
5.  Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kont-

rolní prohlídky. 

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 dnů 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 

stavebního povolení 1 000 Kč
- Vydání Rozhodnutí o povolení k odstranění stavby 500 Kč
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-  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
a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
b) Další ohlášení živnosti 500 Kč
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500 Kč
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
f) Vydání rozhodnutí o schválení odp. zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100 Kč
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnost. rejstříku na žádost  
- za každou i započatou stránku 20 Kč
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli 5 Kč
j) Přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona  50 Kč
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnosten. 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
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1 000 Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci 500 Kč
c) Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč
Osvobození: Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující 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 stano-
veným 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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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
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
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

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
Nezůstala žádná platná vyhláška
2017
1/2017 o stanovení školských spádových obvo-
dů mateřských škol zřizovaných městem Česká 
Třebová
2018
Nezůstala žádná platná vyhláška
2019
1/2019 o regulaci hazardních her
2/2019 o místním poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství
3/2019 o místním poplatku ze psů
4/2019 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území  
města Česká Třebová a o systému nakládání se 
stavebním odpadem
5/2019 o době nočního klidu
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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
a) Náklady na 1 ks CD  12 Kč
b) Náklady na 1 ks DVD 12 Kč
c) V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny poža-
dovaného technického nosiče dat. 
d) 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 
a) v hotovosti v pokladně Městského úřadu Česká Třebová
b) 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. 1/2019  
o regulaci provozování hazardních her
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zase-
dání dne 15.04.2019 usnesením č. 65 usneslo vydat na 
základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 
odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Cíl vyhlášky
Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících 
k ochraně před škodlivými a nebezpečnými následky 
hraní hazardních her, vytvoření a udržení přízni-
vých podmínek pro bydlení a život občanů ve městě, 
spočívající v úplném zákazu provozování hazardních 
her na území města Česká Třebová, neboť se jedná o 
činnost, která má škodlivý vliv na jejich účastníky a 
osoby jim blízké, a která tvoří tzv. předpolí činností 

narušujících veřejný pořádek ve městě, dobré mravy, 
ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku.
Čl. 2 
Zákaz provozování
Provozování binga, technické hry, živé hry a turnaje 
malého rozsahu je na celém území města Česká 
Třebová zakázáno.
Čl. 3
Přechodné ustanovení
Bingo, technickou hru, živou hru a turnaje malého 
rozsahu povolené přede dnem nabytí účinnosti této 
vyhlášky lze provozovat nejdéle do doby platnosti 
vydaného povolení.
Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni jejího vyhlášení.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019  
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zase-
dání dne 09.12.2019 usnesením č. 161 usneslo vydat 
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o místních poplatcích“), 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
(1) Město Česká Třebová touto vyhláškou zavádí 
místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
(dále také „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad v České 
Třebové.1
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se 
vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění výkopových prací, 
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro 
poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků 
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vy-
hrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto 
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.2
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí 
fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné pro-
stranství způsobem uvedeným v odstavci 1.3
Čl. 3

Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání všech 
náměstí, ulic, tržišť, chodníků, veřejné zeleně, parků a 
dalších prostor přístupných bez omezení, tedy slouží-
cích obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru, uvedených v příloze č. 1 této 
závazné vyhlášky.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit 
zvláštní užívání veřejného prostranství nejpozději 
v den zahájení užívání veřejného prostranství. V 
případě havárie je nutno splnit ohlašovací povinnost 
do 3 dnů od prvního záboru veřejného prostranství 
souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. Pokud 
tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací 
povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník 
povinen sdělit správci poplatku4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu 
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu 
pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, 
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplat-
kových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních 
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v 
případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatel-
skou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, ze-
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jména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru 
užívání veřejného prostranství, včetně skutečností do-
kládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na úze-
mí členského státu Evropské unie, jiného smluvního 
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru 
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů 
požadovaných v odst. 2 adresu svého zmocněnce v 
tuzemsku pro doručování.5
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.6
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je 
poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvede-
ných v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a 
každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje - za vystavené zboží….1 Kč,
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb – předzahrádek7 1 Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje, vyjma odst. 1 písm. a) 50 Kč
d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování 
služeb, vyjma odst. 1 písm. b) 10 Kč
e) za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných 
obdobných atrakcí 1 Kč
f) za umístění skládek uhlí a dřeva po 24 hodinách od 
vzniku 10 Kč
g) za umístění stavebního zařízení 1 Kč
h) za umístění skládek stavebních materiálů 5 Kč
i) za umístění skládek neuvedených v odst. 1 písm. f) 
a h) 10 Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní 
automobil 10 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby 
tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.
(2) Město Česká Třebová stanovuje poplatek paušální 
částkou následovně:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb do 25 m2 1.500,- Kč/
rok
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb od 25 m2 do 40 m2 
3.000,- Kč/rok
c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osob-
ní automobil 1.200,- Kč/rok
d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
nákladní automobil do 3,5 t 3.000,- Kč/rok
e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro 
nákladní automobil nad 3,5 t 4.200,- Kč/rok
f) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osob-
ní automobil poskytující služby TAXI 
 5.000,- Kč/rok.

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání jedno-
ho veřejného prostranství ve stejném období se platí 
poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději dnem začátku 
užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo 
státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník 
povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující 
pracovní den.
Čl. 7
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí8:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro oso-
bu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž 
celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně 
prospěšné účely.
(2) Od poplatku se osvobozuje umístění skládek uhlí 
a dřeva odstraněných do 24 hodin od vzniku.
(3) Od poplatku se osvobozuje užívání veřejného 
prostranství v případě, je-li toto veřejné prostranství 
užíváno na základě platné nájemní smlouvy, smlouvy 
o výpůjčce, případně jiné smlouvy s městem Česká 
Třebová.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem.9
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplat-
ku sledujícím jeho osud.10
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o 
místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
ze dne 1.1.2018.
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Příloha č. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním po-
platku za užívání veřejného prostranství
Poplatku za užívání veřejného prostranství podlé-
hají:
(1) Náměstí (včetně chodníků a zeleně):
Staré náměstí, Nové náměstí, Tyršovo náměstí, Náměstí 
Jana Pernera,
(2) Ulice (včetně chodníků a zeleně):
Alešova, B. Němcové, Benátky, Bezděkov, Bezručo-
va, Broulíkova, Brožíkova, Březiny, Bří Čapků, Bří 
Hubálků, Břízky, Cechovní, Čechova, Čelakovského, 
Českých bratří, Dr. E. Beneše, Dukelská, Dvořákova, F. 
V. Krejčího, Farská, Felixova, Grégrova, Habrmanova, 
Havlíčkova, Horská, Hory, Hřbitovní, Husova, Hýblo-

va, Chelčického, Chmelnice, Chorinova, J. Drobného, 
J. Pácla, Jelenice, Jiráskova, Jižní, Kateřinská, Klácelova, 
Kobylí důl, Kollárova, Komenského, Kozlovská, Krále 
Jiřího, Krátká, Křib, Kubelkova, Kyralova, Lesní, 
Lhotka, Lidická, Litomyšlská, Luční, Masarykova, Ma-
tyášova, Mlýnská, Moravská, Na Drahách, Na Horách, 
Na Kopečku, Na Křibě, Na Milíři, Na Pokloně, Na 
Skále, Na Slunečné, Na Splavě, Na Strouze, Na Trubech, 
Na Výsluní, Na Výšině, nábřeží Míru, Nádražní, Neru-
dova, Palackého, Pazouška, Pernerova, Pod Březinou, 
Pod Horami, Pod Hřbitovem, Pod Jelenicí, Pod Rob. 
kopcem, Podbranská, Polní, Pražského, Prokopova, 
Průchodní, Průmyslová, Příční, Riegrova, Rősslerova, 
Rudoltičky, Rybičkova, S. K. Neumanna, Sadová, Skal-
ka, Skuhrovská, Slovanská, Smetanova, Školní, Tábor-
ská, Tkalcovská, Trávník, Truby, Tykačova, Tylova, U 
Dvora, U Javorky, U Kostelíčka, U Koupaliště, U Lesa, 
U Podhorky, U Rybníčka, U Spořitelny, U Stadionu, U 
Starého hřbitova, U Teplárny, Ústecká, Úzká, V Lukách, 
V Úvoze, V Zahrádkách, V. Nejedlého, Václavská, Ve 
Stráni, Větrná, Vily, Vinohradská, Volákova, Za Láv-
kou, Zahradní, Zámostí, Zapského, Žižkova,
(3) Parky:
park Javorka, park Legií, park U Krematoria, park U 
Teplárny, park Zámostí
(4) Veřejná zeleň na sídlištích:
Lhotka, Milíř, Trávník, Křib a Borek
Přílohu č. 2 k OZV č. 2/2019  
o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství najdete na internetových 
stránkách Města Česká Třebová pod adresou: 
https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.
ashx?id_org=2175&id_dokumenty=29887

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo Města Česká Třebová se na svém zase-
dání dne 9. 12. 2019 usnesením č. 162 usneslo vydat na 
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon o místních poplatcích“), 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“):
Článek č. 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1) Město Česká Třebová zavádí touto obecně závaznou 
vyhláškou místní poplatek ze psů (dále také „popla-
tek“).
2) Správcem poplatku je Městský úřad Česká Třebová.1
Článek č. 2
POPLATNÍK A PŘEDMĚT POPLATKU
1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro 
účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo 
má sídlo na území České Třebové (dále jen „poplat-
ník“).2
2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.3

Článek č. 3
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se 
pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa 
staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit 
také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, 
jeho ztrátu, darování nebo prodej).
2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od 
poplatku osvobozena.
3) V ohlášení poplatník uvede4
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které 
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových 
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních 
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v 
případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou 

Vysvětlivky:
1 § 15 odst. 1, § 16 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 Předzahrádkou se rozumí vymezené místo mimo 
provozovnu, na kterém se nabízí nebo prodává zboží 
a poskytují se služby v rámci ohlašovací řemeslné 
živnosti „Hostinská činnost“, které je k této činnosti 
vybaveno a funkčně spojeno s provozovnou, určenou 
k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
8 § 4 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, 
zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností 
zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.
4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode 
dne, kdy nastala.5
5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely 
správcem poplatku na úřední desce.6
Článek č. 4
SAZBA POPLATKU
1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa v rodinném domu ve středu města 
celkem 500,- Kč (střed města je vymezen v odstavci 2 
tohoto článku,
b) za jednoho psa v rodinném domu mimo střed města 
celkem 300,- Kč (střed města je vymezen v odstavci 2 
tohoto článku,
c) za jednoho psa v bytových domech a ostatních budo-
vách celkem 1.000,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
celkem 1500,- Kč,
e) za jednoho psa v katastrálním území Kozlov u České 
Třebové, Skuhrov u České Třebové a Svinná u České 
Třebové a v rodinném domu ul. Litomyšlská č.p. 759 
celkem 100,- Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v 
katastrálním území Kozlov u České Třebové, Skuhrov u 
České Třebové a Svinná u České Třebové a v rodinném 
domu ul. Litomyšlská č.p. 759 celkem 200,- Kč,
g) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 
nebo osoba, která je poživatelem starobního, invalidní-
ho, vdoveckého, vdovského anebo sirotčího důchodu a 
držitel současně není poplatníkem dle písm. e) tohoto 
odstavce celkem 150,- Kč,
h) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
kterým je osoba starší 65 let, nebo osoba, která je po-
živatelem starobního, invalidního, vdoveckého anebo 
sirotčího důchodu a držitel současně není poplatníkem 
dle písm. f) tohoto odstavce celkem 300,- Kč.
2) Pro potřeby této vyhlášky tvoří střed města všechny 
ulice v prostoru ohraničeném ulicemi Kobylí důl, 
Nábřeží Míru, Podbranská, Dr. E. Beneše, Masarykova, 
Sadová, Náměstí Jana Pernera, Slovanská a Riegrova.
Článek č. 5
SPLATNOST POPLATKU
1) Není-li poplatek vyšší než 500,- Kč, je poplatek splat-
ný do 30. 4. příslušného kalendářního roku.
2) Je-li celková částka hrazená jedním poplatníkem 
vyšší, než 500,- Kč, je splatná ve dvou stejných splát-
kách, a to do 30. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního 
roku.
3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 
uvedeném v odstavci 1 a 2, je poplatek splatný nejpoz-
ději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve 

kterém poplatková povinnost vznikla.
Článek č. 6
OSVOBOZENÍ A ÚLEVY
1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým 
je osoba nevidomá, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozu-
jící útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povin-
nost držení a používání psa zvláštní právní předpis.7
2) Poplatníkovi, který správci poplatku prokáže im-
plantaci identifikačního čipu psovi, za kterého je placen 
poplatek ze psů a který poskytne správci poplatku 
identifikační údaje tohoto čipu pro účely evidence 
správce tohoto poplatku, se poskytuje ze sazby poplat-
ku jednorázová úleva, která činí:
a) u jednoho psa v rodinném domu ve středu města 
celkem 500,- Kč (střed města je vymezen v článku č. 4 
odst. 2 této vyhlášky),
b) u jednoho psa v rodinném domu mimo střed města 
celkem 300,- Kč (střed města je vymezen v článku č. 4 
odst. 2 této vyhlášky),
c) u jednoho psa v bytových domech a ostatních budo-
vách celkem 500,- Kč,
d) u druhého a každého dalšího psa téhož držitele 
celkem 500,- Kč,
e) u jednoho psa v katastrálním území Kozlov u České 
Třebové, Skuhrov u České Třebové a Svinná u České 
Třebové a v rodinném domu ul. Litomyšlská č.p. 759 
celkem 100,- Kč,
f) u druhého a každého dalšího psa téhož držitele v 
katastrálním území Kozlov u České Třebové, Skuhrov u 
České Třebové a Svinná u České Třebové a v rodinném 
domu ul. Litomyšlská č.p. 759 celkem 200,- Kč,
g) u jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 
nebo osoba, která je poživatelem starobního, invalidní-
ho, vdoveckého, vdovského anebo sirotčího důchodu a 
držitel současně není poplatníkem dle písm. e) tohoto 
odstavce celkem 150,- Kč,
h) u druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
kterým je osoba starší 65 let, nebo osoba, která je po-
živatelem starobního, invalidního, vdoveckého anebo 
sirotčího důchodu a držitel současně není poplatníkem 
dle písm. f) tohoto odstavce celkem 300,- Kč.
Úleva se poskytuje v roce, kdy poplatník prokáže 
implantaci identifikačního čipu psovi, za kterého je 
placen poplatek ze psů a kdy poskytne správci poplatku 
identifikační údaje tohoto čipu pro účely evidence 
správce tohoto poplatku.
3) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 
1 a 2 tohoto článku je povinen poplatník ohlásit ve 
lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na 
osvobození nebo úlevu.
4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit 
údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách 
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stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na 
osvobození nebo úlevu zaniká.8
Článek č. 7
NAVÝŠENÍ POPLATKU
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo hromadným před-
pisným seznamem.9
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků 
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto 
zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud.10
Článek č. 8
ODPOVĚDNOST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU11
1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, 
který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opat-
rovníka. Zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník.
2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku 
poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka.
3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, 
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně.
Článek č. 9
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní roky 
se řídí dosavadními právními předpisy.
2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o 
místním poplatku ze psů, kterou schválilo zastupitel-
stvo Města Česká Třebová dne 17. 10. 2011.

Vysvětlivky:
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11 § 12 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zase-
dání dne 9. 12. 2019 usnesením č. 163 usneslo vydat na 
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zá-
kon o místních poplatcích“), 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“):
Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Město Česká Třebová zavádí touto vyhláškou místní 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále také „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Česká Třebo-
vá.1

Článek 2
POPLATNÍK
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů platí2:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; 
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu 
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek 
platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 
nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
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správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických 
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, 
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za 
které poplatek platí.3
Článek 3
OHLAŠOVACÍ POVINNOST
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik 
své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
případně doložit existenci skutečností zakládajících 
nárok na osvobození od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen 
ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a 
příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro 
doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je 
povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo 
stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného 
domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním 
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě 
bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo po-
pisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, 
popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty 
očíslovány.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci 
dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky povinni ohlásit správci 
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmoc-
něnce v tuzemsku pro doručování.4
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 
15 dnů ode dne, kdy nastala.5
(7) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho 
změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro tyto účely 
správcem poplatku na úřední desce.6
Článek 4
SAZBA POPLATKU
(1) Sazba poplatku za osobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 
této vyhlášky činí 588 Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 338,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je 
stanovena na základě skutečných nákladů města před-
chozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování skutečných nákladů města Česká Tře-
bová na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která 
tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, 
změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle 
čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek 
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v přísluš-
ném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 
rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.7
Článek 5
SPLATNOST POPLATKU
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 
30. dubna příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti 
uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do 
konce příslušného kalendářního roku.
Článek 6
OSVOBOZENÍ
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 
odst. 1 písm. a), která je8
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) poplatníci po dobu výkonu trestu odnětí svobody 
nebo po dobu výkonu vazby, pokud ve výkonu trestu 
nebo ve výkonu vazby pobývají déle než 9 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců,
b) poplatníci po dobu, kdy pobývají v zahraničí, pokud 
v zahraničí pobývají déle než 9 po sobě jdoucích kalen-
dářních měsíců,
c) poplatníci po dobu pobytu v ústavech zdravotní 
nebo sociální péče, které nejsou uvedeny v čl. 6 odst. 1 
vyhlášky, pokud v těchto zařízeních pobývají déle než 6 
po sobě jdoucích kalendářních měsíců,
d) poplatníci do věku tří měsíců života,
e) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří 
současně mají na území města Česká Třebová ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická 
osoba, a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 
písm. b) vyhlášky.
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle tohoto článku je 
poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit 
údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtě stanovené 
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touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození 
zaniká.9
Článek 7
NAVÝŠENÍ POPLATKU
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správ-
né výši, vyměří správce poplatku poplatky platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.10
(2) Včas nezaplacené nebo část těchto poplatků může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení 
je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.11
Článek 8
ODPOVĚDNOST ZA ZAPLACENÍ POPLATKU12
(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, 
který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné 
svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve 
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující 
jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto 
poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opat-
rovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplat-
ku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi 
poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, 
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a 
nerozdílně.
Článek 9
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
(1) Poplatkové povinnosti za předchozí kalendářní 
roky se řídí dosavadními právními předpisy.
(2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-

Vysvětlivky:
1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
7 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích
8 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 12 zákona o místních poplatcích

munálních odpadů, kterou vydalo zastupitelstvo Města 
Česká Třebová dne 14. 12. 2015.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o době nočního klidu
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zase-
dání dne 09.12.2019 usnesením č. 164 usneslo vydat na 
základě § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích, § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku 
(dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných 
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.1
Čl. 3
Výjimečné případy
1. Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 
06:00 hodin v noci z 31.12. na 01.01.
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 hodin do 

06:00 v noci z 30.04. na 01.05.
3. Při tradiční akci „Muzejní noc“ konané v prostorách 
Městského muzea Česká Třebová se v noci z 30.05.2020 
na 31.05.2020 vymezuje doba nočního klidu od 00:00 
hodin do 06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na 
území na území vymezené v příloze č. 1 této vyhlášky.
4. Při tradiční akci „Týden sportu“ se doba nočního 
klidu vymezuje v noci z 15.06.2020 na 16.06.2020, z 
16.06.2020 na 17.06.2020, z 17.06.2020 na 18.06.2020, 
z 18.06.2020 na 19.06.2020 od 23:30 hodin do 06:00 
hodin, a v noci z 19.06.2020 na 20.06.2020 od 01:30 
hodin do 06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na 
území vymezené v příloze č. 2 této vyhlášky.
5. Při tradiční akci „Záškolácká pouť“ konané v areálu 
hasičské zbojnice SDH Lhotka v České Třebové se doba 
nočního klidu vymezuje v noci v noci z 27.06.2020 na 
28.06.2020 od 00:00 hodin do 06:00 hodin. Výjimka se 
vztahuje pouze na území vymezené v příloze č. 3 této 
vyhlášky.
6. Při tradiční akci „Streetball Cup Memoriál Mistra 
Jana Husa“ konané v areálu gymnázia a u zimního 

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 4/2019
Způsob propočtu sazby poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů dle čl. 4 odst. 2 na 
základě nákladů na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu:
1) Náklady města Česká Třebová na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu činily za rok 2018 
8.289.939,- Kč.
2) Počet fyzických osob přihlášených ve městě Česká 
Třebová: 15675
3) Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 
a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba: 1131
Výpočet sazby poplatku dle čl. 4 odstavec 1 písm. b) : 8 
289 939 /16806 = 493,27 Kč
Pro účely stanovení sazby poplatku je z částky 493,27 
Kč uplatněna částka 338,- Kč
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stadionu v České Třebové se v noci z 10.07.2020 na 
11.07.2020 vymezuje doba nočního klidu od 00:00 ho-
din do 06:00 hodin a v noci z 11.07.2020 na 12.07.2020 
vymezuje doba nočního klidu od 01:00 hodin do 06:00 
hodin. Výjimka se vztahuje pouze na katastrální území 
Česká Třebová.
7. Při tradiční akci „Letní kino v Javorce“ se v noci z 
10.07.2020 na 11.07.2020, z 17.07.2020 na 18.07.2020, 
z 24.07.2020 na 25.07.2020, z 31.07.2020 na 01.08.2020, 
vymezuje doba nočního klidu od 00:00 hodin do 06:00 
hodin a v noci z 14.08.2020 na 15.08.2020, z 21.08.2020 
na 22.08.2020, z 28.08.2020 na 29.08.2020 se vymezuje 
doba nočního klidu od 23:30 hodin do 06:00 hodin. 
Výjimka se vztahuje pouze na území vymezené v přílo-
ze č. 4 této vyhlášky.
8. Při tradiční akci „Kinematograf “ konané v parku 
Javorka v České Třebové se v noci z 03.08.2020 na 
04.08.2020, 04.08.2020 na 05.08.2020, 05.08.2020 na 
06.08.2020, 06.08.2020 na 07.08.2020, ze 07.08.2020 na 
08.08.2020, z 08.08.2020 na 09.08.2020, vymezuje doba 
nočního klidu od 23:30 hodin do 6:00 hodin. Výjimka 
se vztahuje pouze na území vymezené v příloze č. 4 
této vyhlášky.
9. Při tradiční akci „Hasičské odpoledne“ konané v 
areálu hasičské zbojnice SDH Lhotka v České Třebové 
se doba nočního klidu vymezuje v noci v noci z 
29.08.2020 na 30.08.2020 od 00:00 hodin do 06:00 
hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území vymezené 
v příloze č. 3 této vyhlášky.

10. Při tradiční akci „Českotřebovské vinobraní“ 
konané na Starém náměstí v České Třebové se v noci z 
25.09.2020 na 26.09.2020, z 26.09.2020 na 27.09.2020 a 
z 27.09.2020 na 28.09.2020 vymezuje doba nočního kli-
du od 00:00 do 6:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze 
na území vymezené v příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o době 
nočního klidu.
2. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se 
zrušuje OZV č. 12/1993 o městské policii (dodatek), 
OZV č. 4/1996 o zákazu používání zábavné pyrotech-
niky a OZV č. 6/2004, kterou se ruší OZV č. 1/2004.
3. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se 
zrušuje OZV č. 2/1994 o úpravě základního nájemného 
podle polohy domu a OZV č. 3/1998 o koeficientu 
růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce.
4. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyhlášení.
Vysvětlivky:
1 § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 
přestupcích
Přílohu č. 1, 2, 3, 4 k OZV č. 5/2019  
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=29893

ODPADY V ROCE 2020
Pro shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využí-
vání 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. 

smetí, popel, saze, kuchyňské odpady a ne-
vratné obaly z domácností, které se již nedají 
vytřídit 
Do sběrných nádob nepatří:

•	 sklo, plasty, sběrový papír, žhavý popel, ne-
bezpečný odpad (např. ropné látky, nátěrové 
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, 
Palackého, Jiráskova, Dukelská, U Teplárny, 
Ústecká, U Stadionu, Na Milíři, Nerudova, Na 
Skalce, Kyralova, S. K. Neumanna, Vily, Čecho-
va, Luční, Husova po hasiče, Krátká, Havlíčko-
va, Kozlov, Svinná, Skuhrov a chatové oblasti 
(od dubna do října). 
ÚTERÝ – Moravská – hl. silnice, Riegrova, 
Tyršovo náměstí, Českých bratří, Dr. Voláka, 
Víta Nejedlého, Rösslerova, Lesní, Tykačo-
va – město, Kubelkova – město, Rybičkova, 
Broulíkova, Tykačova – Parník, Bezručova, Krá-
le Jiřího, Na Výšině, Příční, Matyášova, Úzká, 
U Rybníčka, Zahradní, U Javorky, Čelakovské-
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ho, Pod Horami, Horská, Farská, Ve Stráni, Pod 
Březinou, Kollárova, Na Pokloně, B. Němcové, 
Vinohradská, Komenského, Tylova, Slovanská, 
Brožíkova, Alešova, Dvořákova, Bří Hubálků, 
V Lukách, Hřbitovní – Parník, Prokopova, 
Žižkova, Nádražní (od Pražského po nám. J. 
Pernera), Průchodní, 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, 
Sadová, Felixova, Kozlovská, Semanínská
ČTVRTEK – Zapského, Cechovní, Na Křibě, 
U Podhorky, Bří Čapků, Chelčického, nábře-
ží Míru, Školní, Podbranská, Na Chmelnici, 
Benátky, Husova – od hasičů k diskontu, J. 
Pácla, Grégrova, Pazouška, Větrná, Kateřinská, 
U Dvora, Břízky, U Starého hřbitova, Na Kopeč-
ku, U Kostelíčka, Lidická, Bezděkov, Domov 
důchodců, V Zahrádkách, Polní, Rudoltičky, 
Na Slunečné, Jižní, Hřbitovní, Masarykova, 
„Červeňák“, Tkalcovská, J. Drobného, Truby, 
Pernerova, Habrmanova, Tyršova čtvrť, Lhotka 
– stará zástavba, Lhotka – Kojovec, Na Dra-
hách
PÁTEK – sídlištěTrávník, 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 20. 04. 19. 10.
Lhotka – na prostranství naproti restauraci 20. 04. 19. 10.
U Jasanů – vedle prodejny Hyundai 20. 04. 19. 10.
Za vodou – v prostoru za mostem v ul. Husova 21. 04. 20. 10.
Vily – na parkovišti před železničním mostem 21. 04. 20. 10.
Jiráskova ulice – u železniční trati 21. 04. 20. 10.
Hřbitovní ulice – parkoviště u krematoria 22. 04. 21. 10.
Bezděkov – parkoviště pod ul. Chelčického 22. 04. 21. 10.
Benátky – u bývalého sběrného dvora 22. 04. 21. 10.
Mlýnská ulice – v prostoru pod Malou scénou 23. 04. 22. 10.
Čelakovského ulice – v prostoru pod býv. prodejnou 23. 04. 22. 10.
Rybičkova ulice 23. 04. 22. 10.

Komenského ulice – u křižovatky s ul. Pražského 24. 04. 23. 10.
Na Splavě – za novinovým stánkem 24. 04. 23. 10.
Alešova ulice – mezi ul. V Lukách a ul. Dvořákova 24. 04. 23. 10.
Kozlov, Skuhrov, Svinná – termín dle dohody s osadními výbory

KONTEJNERY NA DOMOVNÍ ODPAD 
Z CHATOVÝCH OBLASTÍ
Svoz bude zajišťován od dubna do konce 
října 1× týdně vždy v pondělí. Po zbytek roku 
je nutné odložit odpad do odpadových nádob 
v místě 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, nátěrové 
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 
Neustále aktualizovaný seznam všech stanovišť na 
tříděný odpad, včetně počtu a druhů kontejnerů, 
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naleznete na www.ceska-trebova.cz. 
Kontejnery na plasty se vyvážejí každé pondělí, 
zvláště vytížená místa i v pátek, kontejnery na 
papír ve čtvrtek, kontejnery na sklo, kovy, textil, 
oleje a stacionární kontejnery na elektroodpad po 
naplnění.  
Všechny tyto nádoby jsou určeny pouze pro odpad 
občanů, nikoli pro živnostenské či podnikatelské 
odpady!!!
Žluté kontejnery na plasty – Patří sem: sešlápnuté 
a čisté láhve od nápojů, plastové obaly od výrobků, 
např. PET lahve, plastové nádoby, kelímky, fólie a 
sáčky, polystyren. Nepatří sem: plasty znečištěné 
zbytky potravin, chemikáliemi, oleji nebo blátem, 
novodurové trubky, linolea, automobilové plasty
Bílé zvony na bílé sklo – Patří sem: čiré neznečiště-
né obalové sklo, skleněné lahve, skleněné nádoby, 
střepy. Nepatří sem: sklo s drátěným výpletem, 
bezpečnostní autoskla, zrcadla, porcelán, keramika 
a okenní tabulové sklo!
Zelené kontejnery na sklo – Patří sem: barevné 
neznečištěné obalové a tabulové sklo, skleněné 
lahve, skleněné nádoby, střepy. Nepatří sem: sklo s 
drátěným výpletem, bezpečnostní autoskla, zrcadla, 
porcelán, keramika!
Modré kontejnery na papír – Patří sem: noviny, 
časopisy, letáky, sešity, papírové obaly, kartony, 
lepenka a nápojové kartony (obaly od mléka, džusů 
apod. – Tetra Pak). Nepatří sem: papír mastný, 
mokrý, znečištěný zbytky potravin, voskový papír, 
kopíráky, dehtový papír apod.
Šedé kontejnery na kov – Patří sem: Plechovky od 
nápojů (nápojové plechovky), kovové uzávěry, šrou-
bovací uzávěry/víčka, konzervy, alobal, hliníková 
víčka, prázdné tuby od kosmetiky, kovové uzávěry 
od nápojů, hliníkové obaly od potravin (pozor na 
obaly spojené s dalším materiálem). kovové nádoby 
od aerosolů po kompletním vyprázdnění (spreje od 
laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodoran-
tů apod.). Nepatří sem: nápojové kartony, spreje a 
deodoranty se zbytky obsahu, plechovky od barev, 
laků atd., elektroodpad, baterie
Červené kontejnery na elektroodpad – Pat-
ří sem: Slouží k uložení vysloužilých drobných 
elektrospotřebičů 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, monitory, velké 
domácí spotřebiče (ledničky, pračky apod.)
Kontejnery na textil na obuv – Patří sem: čistý a 
suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, 
závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený 
v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taš-
kách, dále také spárovaná (svázaná) nositelná obuv. 
Nepatří sem: znečištěný nebo mokrý textil, matrace, 

molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komu-
nální odpad, elektrospotřebiče apod.
Sběrné nádoby na použitý potravinářský olej a 
tuk - Slouží k uložení použitého potravinářského 
oleje a tuků z domácností. Potravinářský olej a tuk 
se do separačních nádob vkládá v zavřených použi-
tých PET lahvích, nebo v jiném obalovém materiálu 
z PVC. Nepatří sem: žádné jiné než jedlé oleje a tuky 
z domácností. Motorové, převodové, syntetické 
oleje, izolační oleje, topné oleje, aj.

Seznam stanovišť barevných kontejnerů:
1. Bří Čapků křižovatka s ulicí Chelčického
2. Sídliště Křib u čp. 1808
3. Moravská u prodejny potravin
4. V Lukách u garáží
5. Slovanská křižovatka s ul. Tylovou
6. ZŠ Nádražní parkoviště u Kulturního centra
7. Felixova u autoškoly Drumel
8. Sadová mezi čp. 303 a 289
9. Mlýnská za čp. 1753
10. Na Splavě u čp. 170
11. Habrmanova u prodejny potravin
12. ZŠ Habrmanova u jídelny
13. F. V.  Krejčího za VDA
14. Masarykova za DPS „Červeňák“
15. Masarykova nad ZŠ Habrmanova
16. Ulice Tykačova naproti čp. 1663
17. Sídliště Trávník na parkovišti pod čp. 1993
18. Podbranská parkoviště u Tyršova náměstí
19. Chmelnice u prodejny potravin
20. Podbranská naproti čp. 586
21. Nábřeží Míru pod Kobylím dolem
22. Nábřeží Míru u parkoviště BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.
23. Bezděkov u železného mostu
24. Lidická u transformátoru
25. Skuhrov ve středu obce
26. Na Slunečné parkoviště pod krematoriem
27. V Břízkách u křižovatky s ul. Kateřinská
28. Kateřinská u kruhového objezdu
29. Benátky parkoviště u čp. 2041
30. Husova u Tovospolu
31. Grégrova křižovatka ul. J. Pácla a Grégrova
32. Husova naproti restaurace Za Vodou
33. S. K.  Neumanna na rohu u ulice U Teplárny
34. U Teplárny parkoviště u krytého bazénu
35. U stadionu u čp. 579
36. Dr. E. Beneše u bývalé prodejny potravin
37. Dr. E. Beneše nad čp. 603
38. Kyralova u ZŠ Ústecká
39. Lhotka u pneuservisu
40. Lhotka autobusová zastávka Na Špici
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41. Sídliště Lhotka u čp. 193
42. Sídliště Lhotka mezi čp. 201 a 202
43. Sídliště Lhotka u autobusové zastávky
44. Lhotka vedle restaurace u Frajdlů
45. ZŠ Ústecká u tělocvičny
46. Pod Březinou naproti čp. 545
47. Krále Jiřího u prodejny potravin Brázdov
48. Prokopova cesta na Peklák
49. Tykačova u čp. 1654
50. Kubelkova u prodejny potravin
51. Rybičkova naproti domu čp. 317
52. Na Výšině u transformátoru
53. Českých bratří naproti čp. 1183
54. Svinná ve středu obce
55. B. Němcové u bývalé prodejny
56. U Rybníčka u parku Javorka
57. Kozlov ve středu obce
58. Sídliště Borek u čp. 1815
59. Sídliště Borek naproti čp. 2028
60. Svinná autobusová zastávka
61. Staré náměstí podzemní kontejnery
62. Sídliště Trávník podzemní kontejnery u čp. 1980
63. Českých Bratří křižovatka s Kubelkovou, bývalý novi- 

 nový stánek
64. Lesní stanoviště SKO, č.p. 1782
65. Jelenice stanoviště SKO, č.p. 1798-9
66. Kubelkova stanoviště SKO, č.p. 1760
67. Sídliště Lhotka stanoviště SKO, č.p. 182
68. Sídliště Lhotka  stanoviště SKO mezi 183 a 189
69. Sídliště Lhotka stanoviště SKO, č.p. 198
70. Na Milíři stanoviště SKO za č.p.571
71. Na Milíři stanoviště SKO za č.p.575
72. Jiráskova x Truby chodník
73. Truby stanoviště SKO, č.p. 1736
74. Pernerova stanoviště SKO, č.p. 1657
75. Trávník stanoviště SKO naproti č.p. 1996
76. Křib stanoviště SKO, č.p. 2019
77. Křib stanoviště SKO, č.p. 1802
78. Na Strouze stanoviště SKO, vnitroblok
79. Grégrova u čp. 96 

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 Kateřinská u kruhového objezdu
7. ulice Semanínská u č.p. 2028
8. ulice U Teplárny u parkoviště u krytého bazénu
9. ulice V Lukách u garáží
10. Bezděkov u parkoviště BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.

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. Moravská u prodejny potravin
4. sídliště Jelenice u prodejny potravin

Seznam stanovišť sběrných nádob na kovové 
obaly:
1. sídliště Lhotka
2. sídliště Trávník
3. sídliště Křib
4. U Teplárny
5. Kateřinská

SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr slouží výhradně občanům pro 
odkládání vytříděných odpadů, které nepatří 
do nádob na zbytkový komunální odpad. Ne-
lze zde odkládat odpady vzniklé podnika-
telskou činností! Vstup a odevzdání odpadu 
je občanům umožněn na základě předložení 
čipu, který je občanům s trvalým bydlištěm 
v České Třebové po předložení občanského 
průkazu poskytnut zdarma.
Provozní doba:
Sběrný dvůr Česká Třebová, Semanínská 
2199
provozní doba:  Út–Pá: 8:00–17:00 hod.  

So: 8:00–12:00 hod.
Sběrný dvůr je ve státem uznaných 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, železný šrot, 
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stavební odpad (do množství 500 kg zdarma), 
polystyren, stolní olej z domácností a velkoobje-
mový odpad (např. křesla, skříně). 
Vytříděné odpady je možné dále  
odevzdat v následujících zařízeních:
Léky: Nepotřebné léky a lékovky je možno odevzdat na 
skládku TKO Třebovice a do lékáren na území města.

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
974 531 701 (linka 158)
MĚSTSKÁ POLICIE 
Staré náměstí 78 (radnice), Č. Třebová
tel.: 465 532 229 (linka 156) 
Ohlašovna požárů MěP° 465 500 118
MĚSTSKÁ KNIHOVNA; tel.:737 525 001
KULTURNÍ CENTRUM; tel.: 465 532 805
MĚSTSKÉ MUZEUM; tel.: 465 322 634
DDM KAMARÁD; tel.: 465 535 382
TEZA s.r.o.; 465 500 511
EKO BI s.r.o.: 731 449 810
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.:  
tel.: 465 531 042
POŠTA 2 
náměstí Jana Pernera 584, tel.: 954 256 002 
POŠTA 1 
Chmelnice; tel.: 954 256 001 
POŠTA 3 
Ústecká 205; tel.: 954 256 003 
LINKA DŮVĚRY; tel.: 465 524 252
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA; tel.: 739 140 442 
MANŽELSKÁ PORADNA; tel.: 465 525 442
DOMÁCÍ NÁSILÍ; tel.: 774 755 744
DROGOVĚ ZÁVISLÍ; tel.: 495 401 565
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Smetanova 43, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 563 111

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
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Budova KB, Staré nám. 33, 560 02 Č. Třebová
tel.: 952 234 623, 465 534 878
PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORAD-
NA – děti a mládež
Královéhradecká 513, ÚO, tel.: 465 521 296
Krizová linka pro zdravotně postižené
tel.: 800 246 642
FINANČNÍ ÚŘAD ÚO; 465 550 111
OKRESNÍ SOUD ÚO; 465 567 111
KATASTRÁLNÍ ÚŘAD ÚO°465 513 111

Monočlánky, suché baterie: Nepotřebné monočlánky 
(suché baterie) je možno odevzdat ve všech specializova-
ných prodejnách ELEKTRO a skládce TKO Třebovice.
Kovový odpad: sběrné suroviny a skládka TKO Třebovice.
Papír: sběrné suroviny a skládka TKO Třebovice
Sklo a stavební odpad: skládka TKO Třebovice
Plasty: sběrné suroviny a skládka TKO Třebovice

Včelařské potřeby a produkty

Hobby a profi nářadí Power Plus
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Počet obyvatel: 351, průměrný věk 40 let, roz-
loha: 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 9:00–15:00 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.: 778 134 039
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: 16:00–23:00, 
Ne: 16:00–22:00, Po – zavřeno
Pivo: Radegast 12°, Radegast 10°
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: statekukubu@privrat.cz
www.statekukubu.cz,  
facebook.com/statekukubu
PRODEJNA POTRAVIN
Tel: 778 134 043
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: 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 knihov-
nou v České Třebové, je zde i veřejná stanice 
internetu.
www.privrat.knihovna.cz

OBEC PŘÍVRAT
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SKI AREÁL
Pro lyžaře a snowboardisty jsou připraveny 3 
sjezdovky různých obtížností (2 osvětlené), 
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 13:00–19:00
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.: 720 145 238
miroslavovazeme@gmail.com
FK BECHEROVKA PŘÍVRAT
Oddíl má družstvo hrající krajský přebor 
futsalu. V létě pořádá turnaj v malé kopané 
Becher Cup.
Tel.: 705 122 624, E-mail: bsl@seznam.cz
facebook.com/FK.Becherovka.Privrat

BECHEROVA STRANA LIDU (BSL)
BSL má patronát nad fotbalovým klubem 
FK Becherovka Přívrat; pořádá tradiční kul-
turněspolečenskou akci říjnové Becherobraní.
E-mail: bsl@seznam.cz, 
becherova.strana.lidu.cz, 
facebook.com/Becherova.Strana.Lidu
TRADIČNÍ AKCE V ROCE 2020 
Přehled těchto a dalších akcí a jejich 
upřesnění najdete na www.privrat.cz
•	8. února – Hasičský ples v sále U Coufalů
•	21. března – Maškarní bál U Coufalů
•	2. května – koncert v rámci Hudebního 

festivalu Antonína Bennewitze
•	13. června - Oslavy 130 let SDH Přívrat
•	20. června – Myslivecká bašta na statku 

U Kubů
•	Letní kino: 11. 7., 25. 7., 1. 8., 22. 8.
•	29. srpna – Guláš festival
•	18.–19. září – Přívratské vinobraní
•	17. října – Becherobraní 2020
•	19. prosince – Vánoční zpívání pod stro-

mečkem s živým betlémem na návsi a v sále
•	26. prosince – Sváteční zábava
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019
•	Maškarní bál U Coufalů (16.3.2019)
•	Festival Antonína Bennewitze (11.5.2019)
•	Vítání nového hasičského výjezdního auto-

mobilu (1.6.20019)
•	Guláš fest – soutěž ve vaření kotlíkového 

guláše (31.8.2019)
•	Vinobraní (13.-14.9.2019)
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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  31.12.2019 evidováno 
833 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 Aleš Procházka
Místostarostou je pan Jiří Svěrák.
Služby: pracoviště Czech point, ověřování 
pravosti podpisů a listin.
MÍSTNÍ KNIHOVNA
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.
(vždy v měsících duben - říjen)
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 2019
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.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Základní škola 465 533 413

OBEC RYBNÍK
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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. Hana Hůlková
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 a 
kuželek. Jednotlivá sportoviště je možné 
pronajmout:
•	Kuželna – Jiří Müller tel.: 737 004 959
•	Tenisové a volejbalové kurty – Jiří Hrdlička 

tel.: 608 414 418; V.Štusák, tel. 777 743 087
•	Fotbalové hřiště – Martin Číž  

tel.: 606 620 759

SDH RYBNÍK
Starostka sboru – Jan Herrman
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:
•	Únor  Fotbalový ples
•	    Rybářský ples
•	Březen   Sportovní ples JBT
•	    Maškarní ples
•	Duben   Pálení čarodějnic
•	Květen  Zájezd pro seniory
•	Červen  Dětský den
•	Červenec Rybnická pouť
•	Srpen   Volejbalový turnaj 
•	    („Fíkův memoriál“)
•	Říjen   Beseda s důchodci
•	Listopad  Halloween
•	    Posvícenská zabijačka SDH
•	    Adventní trhy
•	    Výlet pro děti
•	Prosinec  Mikulášská besídka
•	    Vánoční koncert
•	    Rozdávání 
•	    Betlémského světlo
•	    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: obec@obecsemanin.cz
web. stránky: www.obecsemanin.cz
ZASTUPITELSTVO OBCE
Starosta: Ladislav Stráník
Místostarosta: Bohumír Janisch
Mgr. Miroslav Báchor 
Libor Křepela
Pavel Hartman
Zdenka Mlatecová
Zdeněk Novák

MÍSTNÍ POPLATKY NA ROK 2020
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 
500 Kč/osobu a rok
Poplatek za psa 100 Kč za prvního, za každé-
ho dalšího 150 Kč 
Katastr obce má rozlohu 881 ha. Obec 
Semanín má v současné době 631 obyvatel. 
V Semaníně je Základní a mateřská škola 
Pramínek Semanín, kterou navštěvuje 74 
dětí (MŠ navštěvuje 38 dětí, ZŠ navštěvuje 36 
dětí). MŠ má volná místa.
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.
Kontakt:
předseda Miroslav Švihálek, 724 723 500
– oddíly: fotbal, cvičení žactva, volejbal. 
Provozuje hostinec 
(Kontakt:
Zdeněk Novák, 720 743 367)
a sportovní areál, který je možné pronajmout 
na pořádání sportovních a kulturních akcí. 
Kontakt:
Radek Holubář, 602 718 329) 
http://www.tjsemanin.webnode.cz
Z dalších organizací je v obci Myslivecké 
sdružení Česká Třebová-Semanín, Semanín-
ské ženy, Pro Semanín, spolek
Kontakt:
David Smyčka, 608 731 830
https://www.obecsemanin.cz/volny-cas/ob-
canske-sdruzeni-pro-semanin/
kroužek mladých modelářů a výtvarný 
kroužek
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Obecní knihovna Semanín 
V budově obecního úřadu. Je otevřena každý 
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. Během roku 
2020 bude přestěhována do nových prostor 
obecního kulturního domu čp.100.
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-

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 (605 951 575)
•	 Iveta Prausová  - Kadeřnictví (mob.733 

310 506)
•	Růžena Gregorová-Kadeřnictví (736541357)
•	MD STUDIO Móda & desing - půjčovna 

společenských šatů, zakázkové krejčovství 
(mob.739568373, facebook MD MODA.)

•	 Tradiční akce v roce 2020
•	Leden Tříkrálová sbírka 
•	   Myslivecký ples (10.1.)
•	Únor Vepřové hody (15.2.)
•	   Dětský karneval 
•	Březen XXII. Obecní ples (13.3.) hraje  

 skupina FISHBAND
•	Duben Pálení čarodějnic (30.4.)
•	Červen  Dětský den
•	    Grilování makrel
•	   Sportovní den - večer venku Disco  

 pro všechny
•	Červenec 4.7. - Semanínská sportiáda -  

 rockový festival (ACDC, Gun´s n  
 Roses, Rammstein)

•	Srpen Grilování makrel
•	   Grilované steaky
•	Září Podzimní radovánky (12.9.) 
•	   + Eddie Stoilow, písničkář Pokáč
•	Listopad - Setkání důchodců
•	Prosinec -  Vánoční ladění v Semaníně 

(Termíny konání jednotlivých či dalších 
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-Třebovsko“.
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: Tomáš Pavlík
Zastupitelé: Jindřich Ryšina – předseda 
finančního výboru; Ladislav Kříž – před-
seda kontrolního výboru; Daniel Dvořák, 
Milan Hejč, Lukáš Janda, Petr Kašpar, Mgr. 
Hana Petrová
Důležitá telefonní čísla
Základní škola: 464 600 675  
www.zstrebovice.cz
Mateřská škola: 464 600 674
Kadeřnice: 608 527 350
Prodejna KONZUM: 465 394 183
PARTNER Třebovice (pošta) – 465 394 183
Pondělí   7.30–11.30       12.30–15.30
Úterý-pátek 7.30-11.30

OBEC TŘEBOVICE
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Zdravotní ordinace
Ordinace pro děti a dorost 
MUDr. Vladimíra Bílá
St: 8.00–10.00
tel: 724 887 162

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 cho-
vatelů.
Výše místních poplatků na rok 2019
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 
– 300,- Kč na osobu a rok

Tradiční akce v roce 2019
•	 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.
Poplatek za psa – 120,- Kč za prvního,  
za každého dalšího 180,- Kč. 
Vodné 20 Kč/m3 + DPH
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Obec Kozlov je malá osada v romantického údolí, 
obklopeného lesy. Leží jihozápadně od České 
Třebové v nadmořské výšce cca 520 metrů n.m. 
Spojnicí je překrásná silnice s více než 20 zatáčka-
mi zvaná serpentýny. Podle ní je vysázená krásná 
březová alej nazvaná po malíři Maxu Švabinském, 
který v Kozlově mnoho let působil. Zprávy o vzni-
ku 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, 118 
trvale hlášených  obyvatel. Od roku 1989 je Kozlov 
součástí města Česká Třebová. Obec je pozoru-
hodná i tím, že je zde zachováných 13 starých rou-
bených  stavení. Mezi  nimi především  hospoda 
U Sitařů  čp.1, místo, kde se pořádají  kulturní a 
společenské akce. Dále  Švabinského chaloupka čp. 
50. Vejrychův statek čp 12 se sgrafitem „Žnečka“ 
od Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha z r. 1910.
Osadní  výbor 
Osadní výbor je zřizovaný zastupitelstvem města 
Česká Třebová. Zajišťuje chod obce, koordinuje 
investiční a rekonstrukční akce v obci, vyjadřuje 
se k návrhům a záměrům předkládaným Měst-
ským úřadem Česká Třebová. Zajišťuje kulturní, 
společenské a sportovní akce v obci ve spolupráci 
s místním. Sborem dobrovolných hasičů. 
Předsedou OsV je: Jan Stránský
Sbor dobrovolných hasičů - Založený  
v roce1907,  současně je ve sboru 16 členů. Ve 
vlastnictví  hasičů je i plně funkční historická ruč-
ní stříkačka vyrobená před sto lety p. Kapounem. 
Starosta SDH: Miloslav Pirkl  tel: 603 178 055
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
Chata Maxe Švabinského – restaurace, penzion-
Kontakt:  tel: 722 731 455
www. chatamaxesvabinskoho.cz
V blízkosti chaty je turistická rozhledna.
Ubytovna  RAZPO -  nabízí ubytování i  proná-
jem budovy;Kontakt: 603 491 666

KOZLOV

Hospůdka u  Sitařů   tel. 604 180 336
Otvírací doba:  středa 17.00 - 22.00
  pátek 17.00 - 24.00
  sobota 14.00 - 24.00
  neděle 14.00 - 21.00
Chaloupka Maxe Švabinského
Musejní noc – zahájení sezony první sobotu 
v červnu od 19:00. 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; www.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  2019
Únor - Společenský ples
Duben – divadelní představení 
Květen – oslava Dne matek; setkání důchodců
Červen – zahájení turistické sezony u  chaloupky 
Maxe Švabinského
Červen – sportovní den dětí
Červenec – Mše svatá
Červenec - Sraz rodáků (6.7.2019)
Srpen - sportovní odpoledne - konec prázdnin
Říjen – lampionový průvod
Prosinec – vánoční nadílka pro děti
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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 2020 Vás Městské muzeum 
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – savci                                                                        
Interaktivní putovní výstava Centra pro 
rodinu a sociální péči z.s. zaměřená na 
zajímavosti ze života savců přibližuje zá-
žitkovým způsobem dovednosti, které jsou 
jim vlastní. Vernisáž se uskuteční 23. ledna, 
výstava potrvá do 15. března 2020. 
Neoprašujeme! 
Výstava zaměřená na muzejní činnosti, o 
kterých běžný návštěvník často ani neví. 
Vernisáž se uskuteční 2. dubna, výstava 
potrvá do 24. května 2020. 
Perpetuum mobile 
Unikátní interaktivní putovní výstava 
Aleše Drašnara ze Slavoňova mapující 
odvěkou lidskou touhu po čisté energii. 
Vernisáž se uskuteční 11. června, výstava 
potrvá do 30. srpna 2020. 
Jiří Josefík 
Výtvarná výstava při příležitosti nedožitých 
100. narozenin českotřebovského rodáka, 
akademického malíře a restaurátora Jiřího 
Josefíka (1920-2006). Vernisáž se uskuteční 
17. září, výstava potrvá do 18. listopadu 
2020. 

Tradiční vánoční výstava  
Výstava betlémových celků z muzejních i 
soukromých sbírek. Vernisáž se uskuteční 
29. listopadu 2020, výstava potrvá do 3. 
ledna 2021. 
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 
(www.mmct.cz). 
Pro školní kolektivy bude ke každé výstavě 
připraven doprovodný program. Změna 
vyhrazena! Sledujte plakáty; www.mmct.cz 
Akce 
Muzejní noc proběhne v sobotu 30. května 
2020, bližší informace na plakátech a www.
mmct.cz 
Příměstský tábor pro děti od ukončené 
první třídy základní školy do 12 let se 
uskuteční v termínu 13. – 17. července 
2020. Bližší informace na www.mmct.cz 
Pravidelné semináře 
Seminář pro začínající rodopisce 
Seminář určený zájemcům o poznání 
rodinných kořenů probíhá vždy 1. úterý 
v měsíci (s výjimkou letních prázdnin) 
od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. 
Lektor: Mgr. Jana Voleská. 
Cena lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se 
předem registrovat).  

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
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Městské muzeum Česká Třebová zajišťuje 
průvodcovské služby v těchto objektech 
Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
Z důvodu rekonstrukce po celý rok 2020 
UZAVŘENA. Případné změny budou 
zveřejněny na www.mmct.cz.
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. 
+420 465 534 516 (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

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 
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: Bc. Pavla Šedivá. 
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 domá-
cích představitelů – také k osobnostem 
a památkám našeho regionu. Seminář 
probíhá 3. úterý v měsíci (s výjimkou 
letních prázdnin) od 17 hodin v přednáš-
kovém 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. Setkání probíhají 
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).
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Výstavní budova 
Městského muzea Česká Třebová 
Klácelova 11, 560 02 Česká Třebová
Otevřeno denně mimo pondělí 8.00-18:00
Tel.: +420 465 322 634; E-mail: ic@mmct.cz
Služby: 
•	poskytování	informací	o	možnostech	
stravování a ubytování,
•	předprodej	vstupenek	do	vybraných	
kulturních zařízení a na kulturní a sportovní 
akce,
•	předprodej	vstupenek	do	kina	Svět,
•	kopírování	a	tisk	formátu	A4	(černobíle	i	
barevně),

• poskytování	informací	o kulturních,	
sportovních a společenských akcích v České 
Třebové a okolí,
•	poskytování	informací	o	vlakových	a	auto-
busových spojích,
•	poskytování	informací	o	kulturních	pa-
mátkách,
•	PC	a	internet	pro	veřejnost,
•	skenování,
•	vyhledávání	v	telefonním	seznamu	a	na	
internetu
•	prodej	map	(turistické,	cykloturistické,	
publikací, plánů měst, pohlednic, propagač-
ních materiálů a upomínkových předmětů

Kontakty:
Sídlo:
Městské muzeum Česká Třebová 
Klácelova 80, 56002 Česká Třebová
Ředitelka: Jana Voleská
Tel.: +420 465534516
email: muzeum@mmct.cz
www.mmct.cz,   https://www.facebook.com/
mmctcz
Výstavní budova, studovna:
Městské muzeum Česká Třebová, Klácelova 
11, 56002 Česká Třebová
Tel.: +420 465322634
Studovna otevřena:
Středa: 8-17 hodin
Pátek: 8-14 hodin
Jindy po předchozí domluvě
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Městská knihovna Česká Třebová sídlí 
ve Smetanově ulici čp. 173. Je zde široká 
nabídka beletrie i naučné literatury, jak pro 
dospělé, tak pro děti a mládež. Kromě knih 
nabízí k vypůjčení různé tituly časopisů, 
komiksy, audioknihy, e-knihy a deskové hry. 
Umožňuje čtenářům přístup k internetu a 
připojení k wi-fi. Vracení knih je možné přes 
Bibliobox. Knihovní fond je rozdělen do 3 
oddělení: pro děti, mládež (Teenspace) a do-
spělé (1. patro). V městské části zvané Parník 
je zřízena pobočka městské knihovny, kde je 
v přízemí oddělení pro dospělé a v 1. patře 
oddělení pro děti.
Knihovna zajišťuje absenční výpůjční a infor-
mační služby, zprostředkovává Meziknihovní 
výpůjční službu. Kromě informačních služeb 
knihovna pořádá také akce pro veřejnost, od 
dětí až po seniory. 
Na oddělení pro děti probíhá každý mě-
síc Knižní klubíčko (0–4 let) a Matyldino 
pohádkohraní (4–9 let). Obě akce podporují 
zábavnou formou čtenářskou gramotnost 
a dětskou tvořivost. Starší děti mohou na 
oddělení Teenspace využívat hrací dny (od-
poledne plné deskových her nebo počítače 
či Xboxu), navštěvovat Robokroužek anebo 
se účastnit různých výzev. Knihovna je 
zapojena mimo jiné do projektu Bookstart, 
Noc s Andersenem, Lovci perel a Knížka pro 
prvňáčka. 

Další informace a aktuální otevírací dobu 
naleznete na webové stránce https://modernik-
nihovna.cz/cs/ nebo https://www.facebook.com/
mekct/. 
Psát můžete na info@moderniknihovna.cz 
nebo volejte 732 756 827, 605 125 323 (pobočka 
Parník).

Pro dospělé se pořádají autorská čtení, 
počítačové kurzy pro začátečníky a mírně 
pokročilé, besedy a cestovatelské přednášky, 
scénické čtení LiStOVáNí.
Mezi další nabízené služby patří donáška 
knih do domu (primárně pro osoby se zdra-
votními problémy), obalování knih (učeb-
nic), kopírování a tisk. Pravidelně vozí tituly 
pro občany také do Domova pro seniory a 
Domova s pečovatelskou službou.
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KULTURNÍ CENTRUM ČESKÁ TŘEBOVÁ

Adresa: 
Nádražní 397, 560 02 Česká Třebová
465 532 805 (kancelář, produkce)
465 530 305 (kancelář, ekonomka)
465 532 281 (pokladna, pouze 1 hodinu před 
představením)
www.kcct.cz
e-maily: info@kcct.cz, resp. prijmeni@kcct.cz 
(např. podzimkova@kcct.cz)
IČO: 709 75 124
Statutární zástupce: Ing. Olga Miklová
e-mail: miklova@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 míst-
ností a výstavní síní, přičemž velký sál je využí-
ván také jako kino s 3D digitálním vybavením, a 
budovu Malé scény.
Kulturní centrum pořádá každý měsíc několik 
desítek kulturních akcí, mezi nejvýznamnější 
patří Festival Bennewitz (22/4 – 24/4, 2/5 2020) a 
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Polo-
láníka (12/9 - 10/10 2020). Vedle toho nabízí 
cyklus divadelního předplatného, abonmá pro 
Kruh přátel hudby či cyklus výstav Kruhu přátel 
výtvarného umění. Samozřejmé 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 2019
Leden
9. 1.  KPH – Jan Jiraský (klavír)
12. 1.  Taneční odpoledne
14. 1.  Divadelní předplatné – Zavřete oči, 
swing přichází
21. 1.  Včera, dnes a zítra aneb Felix Holz-
mann se vrací!
26. 1.  Když jde kůzle otevřít - pohádka
28. 1.  Divadelní předplatné – Velká zebra 
aneb jak že se to jmenujete?
Únor
10-14. 2.   Pohádková výhra – promítání o 
prázdninách      
4. 2.   Petr Hapka a jeho potměšilí hosté - 
koncert 
6. 2.  Divadelní předplatné BONUS – Leni/ 
Hitlerova filmařka
11. 2.  KPH - Kristina Vocetková a Matouš 
Pěruška (violoncello a housle)
16. 2.  Taneční odpoledne
23. 2.  Obušku z pytle ven – pohádka
25. 2.  Divadelní předplatné – Anna Kare-
nina
Březen
6. 3.  DS Hýbl – Na správné adrese, divadlo
11. 3.  Divadelní předplatné – Plný kapsy 
šutrů
15. 3.  Zlatovláska - pohádka
19. 3.  Karel Plíhal – recitál
22. 3.  Taneční odpoledne
24. 3.  KPH - Kateřina Englichová a Vilém 
Veverka (harfa a hoboj)
31. 3. – 5.4. Velikonoční výstava výrobků
Duben
Hudební festival Antonína Bennewitze
19. 4. Taneční odpoledne
19. 4. Čarodějnický učeň - phádka
Květen
5. 5. Divadelní předplatné – Skleněný strop
10. 5.   Taneční odpoledne
15. 5.   Ceny města Česká Třebová 
17. 5.   Kluk z plakátu - pohádka
19. 5.   KPH - Kalliopé Trio Prague a David 
Beveridge 

22. 5.   Velký swingový orchestr Č. Třebová
29. 5.   Katie Bradley - jazz
Červen
14. 6.  Taneční odpoledne
Červenec + Srpen
Pohádkové středy v Javorce
Hudební čtvrtky v Javorce
Filmové pátky v Javorce
Kinematograf v Javorce
22. 8.  Piknik v Javorce
Září
Zahájení divadelního předplatného POD-
ZIM 2020
Zahájení 59. sezóny předplatného KPH
27. 9. Na kouzelném paloučku – pohádka
Říjen
Varhanní festival
13. 10.  MOTANI – diashow
18. 10.  Maková panenka - pohádka
Listopad
20.11. Velký swingový orchestr Č. Třebová
29.11.  Dobrodružství malého brouka - 
pohádka
Program je průběžně doplňován. 
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SPOLKY A SDRUŽENÍ SE PŘEDSTAVUJÍ…

ZKO PODHORKA
Základní kynologická organizace Česká 
Třebová Podhorka je pobočným spolkem 
Českého kynologického svazu. Její členové 
se věnují výcviku psů v disciplínách spor-
tovní kynologie (stopy, poslušnost, obrany), 
agility a dogdancing a v těchto disciplínách 
také skládají zkoušky a účastní se závodů. 
Pro veřejnost jsou téměř celoročně otvírány 
kurzy výchovy a výcviku mladých psů. 
Organizace každoročně pořádá několik 
akcí – tradiční krajský závod ve sportovní 
kynologii Třebovská stopa (letos se uskuteč-
ní již 40. ročník), oficiální zkoušky a závody 
v agility doplněné o Mistrovství seniorů a 
Mistrovství veteránů, zkoušky ve sportov-
ní kynologii, výcvikové tábory, výcvikové 
víkendové akce a semináře s externími 
instruktory.
Na Podhorce jsou vítáni všichni majitelé 
psů, kteří se snaží porozumět zvířecímu 
chování a mají chuť smysluplně a aktivně 
trávit volný čas se svým čtyřnohým parťá-
kem.

Adresa: 
Na Podhorce 467, 560 02 Česká Třebová
Kontakt: Mgr. Hana Petrová 
tel.: 725 004 125 
e-mail: podhorka@seznam.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 písni-
ček začali kluci hrát 
bluegrass. Její jméno 
je náhodou shodné 
se slavnou brněn-
skou skupinou, která 
je pouze o dva roky 
starší. Při výročí 15 

let třebovských Poutníků si obě skupiny 
zahrály společně...

Ve skupině se vystřídala řda hudebníků. 
Dnes hrají ve složení - Láďa Vraspír - ky-
tara, Karel Dohnal - mandolína, Jan Pávek 
- banjo, Pavel Chadima - kytara a Pavel Ko-
houtek - baskytara. Poutníci vydaly první 
CD Dlouhá cesta a DVD ze křtu CD.
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SJEDNOCENÁ ORGANIZACE 
NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH ČR
SONS ČR z.s. , sídlí v Mlýnské ulici 900 v 
České Třebové.
Provozní doba:
Pondělí od 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30 
(kontaktní den)
Středa od 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Ostatní pracovní dny dle předchozí domlu-
vy.
Naše cílová skupina jsou zrakově hendike-
pované osoby, kterým nabízíme odborné 
sociální poradenství a sociálně aktivizační 
služby.

Oblastní odbočka připravuje pro své členy a 
širokou veřejnost řadu zajímavých aktivit.
Například Den otevřených dveří spojený 
s výstavou kompenzačních pomůcek, klu-
bovou činnost a zájezdy. Aktuální nabídku 
sledujte v našich vývěsních skříňkách.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kotakty:
Tel: 465 535 325 , mobil: 607 657 188
Email: ceskatrebova-odbocka@sons.cz
Ivo Psota - vedoucí pracoviště
mobil: 607 657 188; e-mail: psota@sons.cz

MOTOKLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ

Motoklub vznikl v lednu roku 1980  pod ve-
dením Miroslava Řehoře.  V té době měl asi 
dvacet členů. Do roku 1993 fungoval klub 
pod záštitou Automotoklubu Česká Třebová 
a od tohoto roku funguje samostatně.
V roce 2019  proběhl již 27. ročník mo-
tosrazu, který se konal  poněkolikáté ve 
sportovním areálu ve Vysokém Poli u 
Svitav. Motoklub pravidelně  pořádá jarní a 
podzimní vyjížďky na zahájení a ukončení Kontakt: e-mail: mkct@centrum.cz

sezóny a konec roku 
se tradičně slaví  na 
„Předvánočním po-
sezení“. Každý měsíc 
se schází členové  v 
místním pivovaru, 

kde debatují a plánují další akce a výlety.
K dnešnímu dni má motoklub 35 aktivních 
členů, v jejichž čele stojí Miloslav Bašík.
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MINERALOGICKÝ KLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ, z.s.
Mineralogický klub Česká Třebová oslavuje 
v letošním roce 20 let svého trvání. V součas-
nosti má 99 členů, mezi kterými  jsou profesní 
odborníci, pracovníci muzeí a univerzit od 
nás i ze zahraničí. Klub je otevřený  všem 
zájemcům o neživou přírodu a jeho náplní je 
přednášková a exkurzní činnost, zaměřená na 
geologii, mineralogii a paleontologii. Přednáš-
ková činnost probíhá v pracovně přírodopisu 
na ZŠ Habrmanova. Jednou z klubových priorit 
je i práce s mládeží, ve spolupráci s městem je 
každoročně pro studenty organizována minera-
logická olympiáda, na které se sjíždějí soutěžící 
z různých koutů České republiky. Lektoři klubu 
pomáhají školám při vytváření školních sbírek 

a veřejnosti  poskytují poradenskou činnost. 
V areálu ZŠ Habrmanova, ve které má mine-
ralogický klub své zázemí, byl vybudován geo-
park. Členové klubu se v rámci České republiky 
prezentují výstavní a publikační činností a úzce 
spolupracují s regionálními médii. S Českou 
televizí natočili několik dílů Toulavé kamery.
Mgr.Milan Michalski (předseda) 
Ing.Jan Peringer (jednatel)
Kontaktní adresa:
Mineralogický klub Česká Třebová, z.s., 
Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová
mobil: 605 865 440, 
pevná linka 465 535 533
www.mkceskatrebova.websnadno.cz

Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká 
Třebová v roce 2020
Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habr-
manova v České Třebové v 17,00 hodin.
Středa 22. ledna – přednáška Ing. Jiřího Šury – 
Geologie vs. neznalost, hloupost a politika.
Středa 19. února – přednáška Mgr. Martina Tyče 
a Mgr. Veroniky Koubové – Z cest, tentokrát i za 
kameny  (severozápad USA, Alberta a Britská 
Kolumbie v Kanadě).   
Středa 18. března – přednáška – doc. RNDr. Zdeň-
ka Losose, CSc. – Mineralizace žulovského masivu 
a jeho pláště.
Středa 22. dubna – přednáška. Mgr. Miloše Pe-
chance – Autobusem po Islandu. 
Středa 20. května – přednáška Miroslava Čady – 

Za kameny na Ural. 
Čtvrtek 21. května – mineralogická olympiáda – 
Otevřená soutěž pro žáky základních a středních 
škol. Začátek v 9:00 hodin v učebnách ZŠ. 
Středa 10. června – přednáška Mgr. Hedviky 
Weinerové – Studium mikrofacií  vápenců. 
Čtvrtek 2.7. – neděle 5.7. – pravidelná letní mine-
ralogická exkurse – Za minerály do severočeského 
příhraničí.
Středa 9. září – přednáška Viktora Tecla – Za 
minerály Kolumbie. 
Středa 21. října – přednáška RNDr. Stanislava 
Houzara, Ph.D. – Dolování stříbra a zlata na  Čes-
komoravské vrchovině.
Středa 9. prosince – Určování nerostů pro veřej-
nost.  
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SVAZ DŮCHODCŮ
Naše organizace se v loňském roce rozrostla 
o 61 nových členů. Tím je stále v počtu 391 
členů největší organizací Pardubického kraje. 
Vedení výboru se snaží o rozmanitou nabíd-
ku akcí pro všechny členy různých věkových 
kategorií.  Z kulturních akcí je velký zájem 
o divadelní  a koncertní představení nejen 
v České Třebové, ale i v Pardubicích. Od 10 
hodin mohli shlédnout vybraná představení. Ze 
sportovních akcí je nejvyhledávanější bowling, 
po zavření národního domu pak šipky, konané 
každý měsíc v restauraci v Javorce. V říjnu byli 
na střelnici v Lukové. Účastníme se i sportov-
ních her, konané v rámci našeho kraje např. 
ve Svitavách a Pardubicích.  Ti nejlepší nás 
pak reprezentuli v celorepublikových hrách, 
které se letos konaly v Českých Budějovicích 
a krátký rozhovor s našimi sportovci byl i ve 
zpravodajství v České televizi. Velký zájem byl 

též o cestování. Z jednodenních výletů byla 
exkurze Titanic v Brně, svíčkárna v Olomouci, 
výstava jiřin v České Skalici, zámek v Novém 
Městě nad Metují,  Žlebech, nákupní výlet v 
Kudowě Zdroji a podzemní město Osowka a 
alpinium v Jarkowě v Polsku. Vícedenní poby-
tové lázeňské zájezdy byly v termálech Meder 
a Trenčianské Teplice.  Další týdenní pobyty 
byly turistické  - Krkonoše do Harachova a do 
Českosaskéhošvýcarska z německé strany.  Další 
akce se pořádaly společně s místním sokolem, 
šibřinky a sokolničení. Na podzim jsme též 
pozvali seniory z partnerského města Olawa.  
Závěr roku patří jako již opakovaně adventu ve 
Svinné, výstava v Litomyšli a vánoční besídka 
v Národním domě.
Kontakt: Miloslava Kroftová, 606624693
e-mail: mikro42@seznam.cz
www.sdct.8u.cz

JAK VYUŽÍT BÍLÉ KONĚ ANEB SPOLKY JINAK...
Vypadá to jako titulek článku o špatném stavu směná-
ren v centru Prahy nebo o firmách českého premiéra. 
Jenže tady chci psát o něčem jiném. O tom, jak lze jem-
ně provádět „optimalizaci“ ve svém podnikání obecně, 
např. pomocí vytvořeného „zapsaného spolku“. Postačí, 
aby takový vytvořený spolek měl vhodný název a k 
tomu tři lidi.  Jedním bude majitel firmy, který hledá 
cesty, jak lépe a svobodněji podnikat ve svém oboru a 
druzí dva budou jeho nějací přátelé nebo známí, nebo 
dokonce příbuzní, obecněji bílí koně. Ze svého zapojení 
v zapsaném spolku budou mít prospěch, proč by tedy 
nesouhlasili. Bude sice členský příspěvek, ale také od-
měny. Společně vytvoří statutární orgán spolku, sepíší 
vhodné stanovy, vzorových stanov je na webu dostatek 
a lze je pak přizpůsobit. Nechají je registrovat a spolek 
zapsat do obchodního rejstříku.
Spolek má ve svých stanovách svůj účel, tedy „hlavní 
činnost“ - samozřejmě  nějakou bohulibou, stanovenou 
pokud možno co nejobecněji. Tak, aby si pod tím bylo 
možné představit kde co. Doporučuji např. „podporu 
zaměstnanosti, podporu podnikání, rozvoj obce, re-
kvalifikaci, okrašlování, kultivaci mezilidských vztahů, 
edukaci, podporu rozvoje regionu, podporu informo-
vanosti občanů atd.“  K podpoře této „hlavní činnosti“ 
pak spolek vyvíjí další vedlejší činnost a tou je právě 
ta ekonomická činnost podnikatelovy firmy. Vedlejší  

činnost bude pro spolek prospěšná, přináší finanční 
prostředky. Ve skutečnosti  tedy nebude smlouvy na 
zakázky uzavírat podnikatelova firma, ale místo ní to 
zajistí „zapsaný spolek“, tím bude mít dostatek příjmů 
z vedlejší činnosti.  Kolik z toho ovšem předá do účet-
nictví „původní podnikatelovy firmy“ se již neřeší, to je 
věc spolku a dobře napsaných stanov. Příjmy původní 
firmy poklesnou, i když bude pracovat se stejným 
počtem zakázek. Klesnou jí zisky i daňové zatížení.
O co méně peněz bude mít firma, o to více jich bude 
mít zmíněný spolek, ovládaný chytrým podnikatelem. 
Na venek bude uvádět, že zapsaný spolek nemá žádný 
zisk a že tedy smlouvy uzavřené klienty se spolkem 
nejsou nic špatného, ale na druhé straně bude mít 
volné prostředky, které může „rozfofrovat“ pro dobře 
sepsanou „hlavní činnost“.
O všem rozhoduje „členská schůze spolku“, který tvoří 
3 lidé. Schůzi může svolat již 1/3 členů, tedy vlastně 
jeden člověk, tedy přímo zmíněný podnikatel. Pokud 
bílí koně na schůzi nepřijdou, nevadí. Ve stanovách 
je napsáno, že členská schůze je schopna se usnášet i 
v případě třetinové účasti. Takže si podnikatel může 
všechno co potřebuje odsouhlasit sám (snad mimo 
zrušení spolku). Vypadá to jako fikce, ale není, může 
být i blízko nás. Příklady by bylo možné konkretizovat.  
   Milan Mikolecký
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NADĚJE
Dům pro sociálně potřebné občany
Semanínská 2084, 560 02  Česká Třebová
Tel: 465 539 303, 734 393 747, 608 827 512
E-mail: ceska.trebova@nadeje.cz
Úřední hodiny:  Po – Čt 6:30 – 22:00
  Pá 6:30 – So 18:30 
Poskytovatel služeb: 
NADĚJE, 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
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 
terénní sociální služby. Jejich obsahem 
jsou poradenské služby, pomoc při hledání 
zaměstnání, duchovní a pastorační péče, 
sociální prevence, komunikace, snižování 
rasového napětí, pracovní terapie, osvěta a 
volno-časové aktivity pro děti a mládež.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Semanínská 2052
560 02  Česká Třebová
Telefon: 775 868 102, 608 827 565
E-mail: ceska.trebova@nadeje.cz, 
nzdm.trebova@nadeje.cz
Úřední hodiny: Po – Čt 13.00 – 17.00 
Poskytovatel služeb: 
NADĚJE  se sídlem K Brance 11/19e 
155 00 Praha 5
pobočka Česká Třebová
Vedoucí pobočky: Jan Holub, DiS.
Vedoucí NZDM: Pavlína Břeňová, DiS.
Statutární zástupce: Bc. Jan Vaněček
předseda a ústřední ředitel 
Ing. Milan Nádvorník, oblastní ředitel  
Cíle: Hlavním cílem NZDM je zajistit smys-
luplné využití volného času pro děti a mládež 
ze sídliště Borek, zlepšit kvalitu jejich života a 
tímto zabránit sociálnímu vyloučení.
Další cíle:
- zvýšit sociální schopnosti a dovednosti 
uživatele; - podporovat uživatele při zvládá-
ní obtížných životních situací; - poskytnout 
nezbytnou psychickou, fyzickou či sociální 
podporu během pobytu v zařízení; - před-
cházet nebo snížit zdravotní rizika vyplýva-
jících 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.
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ZDRAVOTNICTVÍ

LÉKÁRNY
LÉKÁRNA AGEL
náměstí Jana Pernera 446, Č. Třebová
ved.: PharmDr. Tomáš Brettler,  
tel.: 465 568 437
Po–Čt 7:00–15:00  Pá 7:00–13:30
LÉKÁRNA ANNA
Nové náměstí 1747, Č. Třebová
PharmDr. Richard Závodský;  
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 7:30–17:15

LÉKÁRNA Dr. MAX
Dr. E. Beneše (v Kauflandu), Č. Třebová
ved. Mgr. Vendula Axmanová;  
tel.: 465 393 104  
Po–Ne 8:00–20:00 
LÉKÁRNA SRDCE NA DLANI
Dr. E. Beneše 643 (naproti TESCO)
Mgr. Kateřina Dostálková; tel.: 465 324 578
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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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

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

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 
Po 7:00-17:00 (Zářecká) 
Út 7:00-10:00 (K.Šefrna), 10:30-18:30 (Zářecká) 
St 7:00-14:30 (Zářecká), 15:00-18:00 (K.Šefrna) 
Čt 7:00-12:00 (P.Lohrer) 12:30-18:30 (Zářecká) 
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.: 465 320 587
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)

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

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
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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. Jana Paldusová; tel.: 465 568 414

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
Ambulance č.1
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
Ambulance č.2
MUDr. Hana Coufalová, tel.: 465 568 422  (MD)
Po, Út 7:00–12:00 (MUDr. Vyskočilová)  
St, Čt 7:00–12:00 (MUDr. Peková) - objednaní
Ambulance č.3
MUDr., tel.: 465 568 423
Po, Pá 6:30–12:00 (MUDr. Horák)
Út 13:00-18:00 (MUDr. Vyskočilová) (objednaní) 
St, Čt 7:00–12:00 (MUDr. Franková)

INTERNÍ AMBULANCE
MUDr. David Špinler, tel.: 465 568 439
Po, Út 7:00–12:00 12:30-15:00 
KOŽNÍ AMBULANCE 
MUDr. Jiří Ettler, tel.: 465 568 441
St 7:00–15:30
Pá 7:00–12:00
DIABETOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Iva Vyskočilová, tel.: 465 568 427
Po, St 7:00-12:00 12:30-14:00
Pá 7:00–11:00

NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
tel.: 465 568 428
Po 7:00–12:00 12:30-14:30 (MUDr. David Cyrány)
Út, Pá 7:00–11:30 12.00-14.00 
(MUDr. Jaroslav Holeček)
St a Čt – EEG + UZ dle objednání

PLETYSMOGRAFIE
sestra Jaroslava Kadavá, 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
RADIOLOGIE (RTG + Ultrazvuk)
MUDr. Světlana Vostalová, 
MUDr. Pavla Martincová, tel.: 465 568 430 
Po 6:45–12:00 12:30–18:00
St, Pá 6:45-12:00
Čt 6:45–12:00 12:30–14:00
REHABILITACE
MUDr. Marianna Čopáková, tel.: 465 568 439
St 7:00–16:00

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

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
Mgr. Ivo Šumbera, tel.: 465 568 435
Po, Út 7:30-12:00 12:30-15:30
PhDr. Ilja Chodura, tel.: 465 568 444
Út 6:30–11:30 12:00–16:00
St 6:30–11:30 12:00–14:30 
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
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE 
MUDr. Martin Zandler, tel.: 465 568 436
Po, Út, Čt 7:30–12:00 12:30–15:30
St 7:30-12:00 12:30-14:30

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



100

PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
MUDr. Dana Hájková, tel.: 465 568 440
Po, Út, St 7:00–12:00 (dle objednání)
DOPRAVA (převozy pacientů)
tel.: 465 568 411 
Po-Čt 6:30-16:00 Pá 6:30-14:00
PRIVÁTNÍ STOMATOLOGIE
MUDr. Stanislav Knob, tel.: 723 036 370
dle objednání

PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Otakar Sotona, telefon: 465 568 438
Po 7:00–13:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)
      15:00-18:00 (ortopedie) (R.Hanák)
Út 8:00–12:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)
      8:00-12:00 (flebologie) (O.Sotona)
     13:00-15:00 (operační výk.) (O.Sotona ml.)
St 7:00–12:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)
      8:00-16:00 (flebologie) (O.Sotona)
     13:00-16:00 (operační výk.) (O.Sotona ml.)
Čt 8:00–13:00 (urologie) (D.Adámek)
      8:00-13:00 (proktologie) (O.Sotona ml.)
Pá 7:00–13:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)

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

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

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jaroslav Pozděna, tel.: 465 534 528
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. 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 
Dentální hygienistka
Aneta Zezulová, DiS, tel.: 604 811 845
Dočasně neordinuje

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)

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

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

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

BUDOVA Litomyšlská 590
STOMATOLOGICKÁ ORDINACE
MUDr. MDDr. Eva Duchečková , tel.: 606 704 599
soukromá zubní ordinace a dentální hygiena
ordinační hodiny 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 Broulíkova 2187
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Pavel Horáček, tel.: 730 133 447
Po 7.30 - 13.30
Út, St, Pá 7.30 - 12.00 
Čt 7.30 - 13.00 

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 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

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
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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 2020
datum lékař adresa telefon

1.1.2020 MDDr. Tomeš Marek Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
4.-5.1.2020 MDDr. Knob Stanislav Česká Třebová, železniční poliklinika 723 036 370
11. - 12. 1. 2020 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
18.-19.1.2020 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29 465 544 192
25.-26.1.2020 MUDr. Lohrer Pavel Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834
1.-2.2.2020 MUDr. Martinková Blanka Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
8.-9.2.2020 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
15.-16.2.2020 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
22.-23.2.2020 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 443 720 699 489
29.2.-1.3.2020 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
7.-8.3.2020 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
14.-15.3.2020 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
21.-22.3.2020 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
28.-29.3.2020 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
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datum lékař adresa telefon
4.-5.4.2020 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
10.4.2020 MDDr. Tomeš Marek Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
11.-12.4.2020 MDDr. Vaničková Monika Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
13.4.2020 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
18.-19.4.2020 MUDr. Voltnerová Iva Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 734 100 171
25.-26.4.2020 MDDr. Zářecká Kateřina Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834
1.5.2020 MUDr. Špajová Dagmar Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 149
2.-3.5.2020 MUDr. Židková Milena Choceň, Kollárova 605 465 471 223
8.5.2020 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
9.-10.5.2020 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
16.-17.5.2020 MUDr. Břízová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
23.-24.5.2020 MDDr. Duchečková Eva Litomyšlská 590, Česká Třebová 606 704 599
30.-31.5.2020 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 731 784 643
6.-7.6.2020 MDDr. Hájek Jiří Vysoké Mýto, Čelakovského 610 465 420 400
13.-14.6.2020 MUDr. Hausknechtová Hana Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 835
20.-21.6.2020 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
27.-28.6.2020 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
4.-5.7.2020 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
6.7.2020 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, Sadová 1140 465 531 554
11.-12.7.2020 MUDr. Janků Vlastimil Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377 465 526 251
18.-19.7.2020 MDDr. Knob Stanislav Česká Třebová, železniční poliklinika 723 036 370
25.-26.7.2020 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29 465 544 192
1.-2.8.2020 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
8.-9.8.2020 MUDr. Lohrer Pavel Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834
15.-16.8.2020 MUDr. Martinková Blanka Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
22.-23.8.2020 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 443 720 699 489
29.-30.8.2020 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
5.-6.9.2020 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
12.-13.9.2020 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
19.-20.9.2020 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
26.-27.9.2020 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
28.9.2020 MUDr. Špajová Dagmar Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 149
3.-4.10.2020 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
10.-11.2020 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
17.-18.10.2020 MDDr. Tomeš Marek Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
24.-25.10.2020 MUDr. Voltnerová Iva Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 734 100 171
28.10.2020 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
31.10.-1.11.2020 MDDr. Vaničková Monika Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
7.-8.11.2020 MDDr. Zářecká Kateřina Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834
14.-15.11.2020 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
17.11.2020 MUDr. Židková Milena Choceň, Kollárova 605 465 471 223
21.-22.11.2020 MUDr. Břízová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
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datum lékař adresa telefon
28.-29.11.2020 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
5.-6.12.2020 MDDr. Hájek Jiří Vysoké Mýto, Čelakovského 610 465 420 400
12.-13.12.2020 MDDr. Duchečková Eva Litomyšlská 590, Česká Třebová 606 704 599
19.-20.12.2020 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 731 784 643
24.12.2020 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
25.12.2020 MUDr. Hausknechtová Hana Česká Třebová, Habrmanova 306 465 534 835
26.-27.12.2020 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
28.12.2020 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
29.12.2020 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
30.12.2020 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, Sadová 1140 465 531 554
31.12.2020 MUDr. Janků Vlastimil Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377 465 526 251
1.1.2021 MDDr. Knob Stanislav Česká Třebová, železniční poliklinika 723 036 370
2.-3.1.2021 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29 465 544 192
9.-10.1.2021 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
16.-17.1.2021 MUDr. Lohrer Pavel Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834

Vypracovala: Martina (Stříteská) Teinerová, kancelář OSK Litomyšl, říjen 2019

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

LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE
OČNÍ ODDĚLENÍ 461 655 330
RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 461 655 460
REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 461 655 397
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ROZNOS LETÁKU
Hledáme brigádníky

v České Třebové

731 501 082
barta.radimer@seznam.cz 

letáky zavážíme až domů
  možnost zaměstnání
  pro invalidní důchodce
  nebo osoby
  zdravotně znevýhodněné

Bližší informace:

Výdělek:
 7.600,-

měsíčně

o
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PŘÍJEZDY A ODJEZDY VLAKŮ – ČESKÁ TŘEBOVÁ
Příj. Odj. Linka Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky
0.04 0.06 N28 EN 443  Praha hl.n. (22.15) Humenné (10.33) 12 Slovakia

1.38 1.39 Ex3 IC 571  Praha hl.n. (0.01) Brno hl.n. (2.44) 1 Jiří Bouda
2.06  S10  5051  Pardubice hl.n. (1.06)   5 neznámé omezení dnů jízdy

 3.50 S10  5050   Pardubice hl.n. (4.49) 6 jede v (x)
 4.04   5070   Choceň (4.31) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 4.11   12701   Lanškroun (4.28) 6 nejede 25., 26.12. a 1.1.

4.18 4.19 R19 R 876  Brno hl.n. (3.18) Praha-Smíchov (6.12) 2 Svitava
4.18 4.19 R19 R 876  Brno hl.n. (3.18) Praha-Smíchov (6.12) 2 Svitava

 4.28 S10  5000   Kolín (6.22) 6 jede v (x)
 4.39 S22  4761   Letovice (5.21) 5 jede v (x)

4.40  S10  5071  Choceň (4.15)   5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
4.46    24750  Moravská Třebová (4.11)   6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

 4.47   12703   Lanškroun (5.05) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
4.50    12700  Lanškroun (4.32)   6 nejede 25., 26.12. a 1.1.

 4.50   24751   Moravská Třebová (5.26) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
4.54 4.55 Ex2 Ex 524  Přerov (3.55) Praha hl.n. (6.39) 16 Přerovský zubr

 4.56 R19 R 861   Brno hl.n. (6.13) 1 Svitava
 5.06 S22  4763   Letovice (5.54) 1 neznámé omezení dnů jízdy
 5.06 S22  4763   Svitavy (5.23) 1 jede v (x)

5.07  S22  4762  Letovice (4.27)   2 jede v (x), nejede 31.12.
 5.07   12705   Lanškroun (5.25) 6 nejede 25., 26.12. a 1.1.
 5.10 S10  5002   Kolín (7.22) 6 neznámé omezení dnů jízdy

5.27    3770  Zábřeh na Moravě (4.54)   2 neznámé omezení dnů jízdy
5.29  S10  5053  Pardubice hl.n. (4.24)   5 jede v (x)
5.29  S10  5053  Choceň (5.02)   5 neznámé omezení dnů jízdy
5.30    12702  Lanškroun (5.11)   6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
5.34    24752  Moravská Třebová (4.58)   6 nejede 25., 26.12. a 1.1.
5.34 5.36 N28 EN 442  Humenné (19.46) Praha hl.n. (7.56) 16 Slovakia
5.37 5.39 Ex3 rj 576  Brno hl.n. (4.29) Praha hl.n. (7.13) 2 Brněnský drak

 5.42 S2 Sp 1753   Brno hl.n. (7.14) 1
jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,
13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

 5.42   12707   Lanškroun (6.00) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
 5.45 S10  5004   Kolín (8.22) 6 jede denně
 5.45   24753   Moravská Třebová (6.21) 6 jede denně

5.49    12704  Lanškroun (5.31)   6 nejede 25., 26.12. a 1.1.
5.52  S22  4764  Letovice (5.10)   8 neznámé omezení dnů jízdy
5.57  S10  5073  Choceň (5.32)   5 jede v (x)

6.00 6.01 Ex1 R 641  Praha hl.n. (4.23) Bohumín (8.08) 1 Hukvaldy

6.03 6.05 R18 R 896  Staré Město u Uherského Hra-
diště (4.20) Praha hl.n. (7.39) 16 Slovácký expres

 6.09   12709   Lanškroun (6.28) 6 nejede 25.12. a 1.1.
6.11 6.14 R19 R 874  Brno hl.n. (5.00) Praha-Smíchov (8.13) 1 Svitava

 6.14 R19 R 874   Praha-Smíchov (8.13) 1 Svitava
6.14 6.15 Ex3 rj 71  Praha hl.n. (4.44) Graz Hbf (11.33) 1 Vindobona
6.19  S22  4766  Letovice (5.32)   2 jede v (x)
6.25    20531  Ústí nad Orlicí (6.13)   5 jede v (x)

6.28    24754  Moravská Třebová (5.53)   6 jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,
11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

 6.29   20530   Ústí nad Orlicí (6.41) 5 jede v (x)
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Příj. Odj. Linka Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky
6.32    12706  Lanškroun (6.14)   6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
6.35 6.36 RJ RJ 1000  Bohumín (4.36) Praha hl.n. (8.07) 16 RegioJet

6.38 6.39 Ex3 IC 574  Břeclav (5.02) Praha hl.n. (8.13) 2 Metropol
 6.42 S2 Sp 1755   Brno hl.n. (8.14) 1 jede v (x), nejede 31.12.
 6.42   12711   Lanškroun (7.00) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
 6.45   24755   Moravská Třebová (7.21) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

6.45 6.48 R18 R 883  Praha hl.n. (4.57) Luhačovice (9.18) 12 Slovácký expres
6.50    12708  Lanškroun (6.32)   6 nejede 25.12. a 1.1.
6.53    15388  Svitavy (6.36)   2 jede v (x)

6.56  S22  4768  Letovice (6.13)   2 neznámé omezení dnů jízdy
6.57  S10  5075  Ústí nad Orlicí (6.46)   5 neznámé omezení dnů jízdy

 6.57 S10  5052   Pardubice hl.n. (8.19) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
7.00 7.01 Ex2 Ex 121  Praha hl.n. (5.23) Púchov (9.52) 12 Valašský expres
7.04  S10  5055  Pardubice hl.n. (5.46)   5 jede v (x)
7.02 7.05 Ex2 Ex 522  Vsetín (4.52) Praha hl.n. (8.39) 16 Valašský expres

 7.05   12713   Lanškroun (7.23) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 7.09 S22  4765   Letovice (7.53) 5 jede denně
 7.10   12715   Lanškroun (7.28) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

7.13 7.14 Ex3 EC 273  Praha hl.n. (5.44) Budapest-Nyugati pu. (12.20) 1 Metropolitan
7.12 7.14 R18 R 894  Zlín střed (5.30) Praha-Smíchov (9.14) 16 Zlínský expres
7.19  S22  4770  Letovice (6.31)   2 neznámé omezení dnů jízdy

7.18 7.19 RJ RJ 1001  Praha hl.n. (5.50) Havířov (9.30) 12 RegioJet

7.19 7.22 S22  4770  Letovice (6.31) Ústí nad Orlicí (7.34) 2 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede 
od 21.12. do 5.1.

7.28  S10  5001  Kolín (5.08)   5 jede v (x)
7.28    24756  Moravská Třebová (6.53)   6 jede denně

 7.30   24741   Dzbel (8.55) 6 neznámé omezení dnů jízdy
7.32    3774  Zábřeh na Moravě (6.58)   2 jede v (x)

7.35 7.36 RJ RJ 1002  Opava východ (5.31) Praha hl.n. (9.07) 16 RegioJet
7.35 7.36 RJ RJ 1002  Opava východ (5.31) Praha hl.n. (9.07) 16 RegioJet
7.40 7.41 Ex3 rj 284  Bratislava hlavná stanica (5.15) Praha hl.n. (9.13) 2 Metropolitan Slovenská strela

7.40 7.41 Ex3 rj 284  Bratislava hlavná stanica 
(5.15) Praha hl.n. (9.13) 2 Metropolitan Slovenská strela

7.44 7.45  rj 1313  Praha hl.n. (6.11) Mošnov, Ostrava Airport (9.31) 12 Dny NATO
7.45 7.46 R19 R 863  Praha-Smíchov (5.45) Brno hl.n. (9.02) 1 Svitava
7.45 7.46 R19 R 863  Praha hl.n. (5.57) Brno hl.n. (9.02) 1 Svitava
7.50    3776  Zábřeh na Moravě (7.17)   2 neznámé omezení dnů jízdy
7.51    12714  Lanškroun (7.33)   6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

7.57  S10  5003  Kolín (5.42)   5 jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,
11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

7.57  S10  5003  Pardubice hl.n. (6.46)   5 neznámé omezení dnů jízdy
 8.00 S10  5006   Kolín (10.22) 6 jede denně

8.00 8.01 Ex1 Ex 113  Praha hl.n. (6.23) Warszawa Wschodnia (14.26) 12 Silesia
8.04 8.05 SC Ex 548  Návsí (Nawsie) (5.02) Praha hl.n. (9.39) 16 Ostravan
8.04 8.05 SC Ex 548  Bohumín (5.55) Praha hl.n. (9.39) 16 Ostravan

 8.05   3775   Zábřeh na Moravě (8.41) 6 jede denně
 8.11   24757   Moravská Třebová (8.47) 6 jede v (x)

8.11 8.12 Ex3 rj 73  Praha hl.n. (6.44) Graz Hbf (13.33) 1 Vindobona
8.13 8.14 R19 R 872  Brno hl.n. (6.56) Praha-Smíchov (10.13) 2 Svitava

 8.17   24759   Moravská Třebová (8.52) 6 jede v (6) a (s)
8.35 8.36 RJ RJ 1004  Návsí (Nawsie) (5.47) Praha hl.n. (10.07) 16 RegioJet



108

Příj. Odj. Linka Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky
8.35 8.36 RJ RJ 1004  Ostrava-Svinov (6.53) Praha hl.n. (10.07) 16 RegioJet
8.36 8.37 SC SC 241  Praha hl.n. (7.08) Košice (14.27) 12 Pendolino Košičan

8.40  S10  5077  Ústí nad Orlicí (8.25)   5
jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 
21.12. do 5.1.

8.45 8.46 R18 R 885  Praha hl.n. (6.57) Luhačovice (11.18) 12 Slovácký expres

8.49    12716  Lanškroun (8.31)   6
jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,
13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

8.55    24758  Moravská Třebová (8.18)   6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
8.56  S22  4772  Letovice (8.08)   2 jede denně
9.00 9.01 Ex2 Ex 123  Praha hl.n. (7.23) Púchov (11.52) 12 Valašský expres
9.04 9.05 Ex2 Ex 520  Vsetín (6.51) Praha hl.n. (10.39) 16 Valašský expres

 9.07 S22  4767   Letovice (9.52) 5 jede denně

 9.08   12719   Lanškroun (9.26) 6 jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1
.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

9.12 9.14 R18 R 892  Veselí nad Moravou (7.12) Praha-Smíchov (11.12) 16 Slovácký expres
9.18 9.19 RJ RJ 1003  Praha hl.n. (7.50) Košice (15.46) 12 RegioJet

9.32    24760  Moravská Třebová (8.57)   6 jede v (6) a (s)
9.35 9.36 RJ RJ 1006  Návsí (Nawsie) (6.47) Praha hl.n. (11.07) 16 RegioJet

9.40 9.41 Ex3 rj 70  Wien Hbf (7.10) Praha hl.n. (11.13) 2 Vindobona
9.45 9.46 R19 R 865  Praha-Smíchov (7.44) Brno hl.n. (11.02) 1 Svitava
9.45 9.46 R19 R 865  Praha hl.n. (7.57) Brno hl.n. (11.02) 1 Svitava
9.50    3778  Zábřeh na Moravě (9.17)   2 jede denně

9.54    24762  Moravská Třebová (9.19)   6 jede v (x)
9.57  S10  5005  Kolín (7.40)   5 jede denně

10.00 10.01 Ex1 Ex 141  Praha hl.n. (8.23) Žilina (13.33) 12 Ostravan
10.04 10.05 Ex1 EC 144  Žilina (6.27) Praha hl.n. (11.39) 16 Ostravan

10.04 10.05 Ex1 EC 144  Návsí (Nawsie) (7.11) Praha hl.n. (11.39) 16 Ostravan
10.04 10.05 Ex1 EC 144  Bohumín (8.05) Praha hl.n. (11.39) 16 Ostravan

 10.05   3777   Zábřeh na Moravě (10.44) 6 jede denně
 10.08 S10  5008   Kolín (12.22) 6 jede denně

10.11 10.12 Ex3 rj 75  Praha hl.n. (8.44) Graz Hbf (15.33) 1 Vindobona
10.13 10.14 R19 R 870  Brno hl.n. (8.56) Praha-Smíchov (12.12) 2 Svitava

 10.17   24761   Moravská Třebová (10.52) 6 jede denně
10.21    24740  Dzbel (9.00)   2 neznámé omezení dnů jízdy

10.35 10.36 RJ RJ 1008  Vrútky (6.26) Praha hl.n. (12.07) 16 RegioJet
10.35 10.36 RJ RJ 1008  Havířov (8.24) Praha hl.n. (12.07) 16 RegioJet
10.45 10.46 R18 R 887  Praha hl.n. (8.57) Luhačovice (13.18) 12 Slovácký expres

10.49    12720  Lanškroun (10.31)   6
jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11
.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

11.00 11.01 Ex2 Ex 125  Praha hl.n. (9.23) Púchov (13.52) 12 Valašský expres
11.04 11.05 Ex2 Ex 220  Žilina (7.28) Praha hl.n. (12.39) 16 Valašský expres

 11.08   12723   Lanškroun (11.26) 6
jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,
13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.

 11.11   24763   Moravská Třebová (11.47) 6 neznámé omezení dnů jízdy
11.12 11.14 R18 R 890  Luhačovice (8.31) Praha-Smíchov (13.13) 16 Slovácký expres

11.12 11.14 R18 R 890  Staré Město u Uherského Hra-
diště (9.43) Praha-Smíchov (13.13) 16 Slovácký expres

11.18 11.19 RJ RJ 1005  Praha hl.n. (9.50) Havířov (13.30) 12 RegioJet
11.18 11.19 RJ RJ 1005  Praha hl.n. (9.50) Havířov (13.30) 12 RegioJet
11.40 11.41 Ex3 rj 72  Graz Hbf (6.26) Praha hl.n. (13.13) 2 Vindobona

11.50    3780  Zábřeh na Moravě (11.17)   2 jede denně



109

Příj. Odj. Linka Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky
11.45 11.50 R19 R 867  Praha-Smíchov (9.44) Brno hl.n. (13.02) 5 Svitava
11.54    24764  Moravská Třebová (11.18)   6 jede denně
11.57  S10  5007  Kolín (9.40)   5 jede denně
12.00 12.01 Ex1 EC 115  Praha hl.n. (10.23) Kraków Główny (17.42) 12 Cracovia
12.04 12.05 Ex1 EC 116  Warszawa Wschodnia (5.04) Praha hl.n. (13.39) 16 Silesia

 12.08   3779   Zábřeh na Moravě (12.42) 6 jede denně
 12.08 S10  5010   Kolín (14.22) 6 jede v (x)
 12.08 S10  5010   Pardubice hl.n. (13.17) 6 jede v (6) a (s)

12.11 12.12 Ex3 rj 257  Berlin Hbf (tief) (6.17) Graz Hbf (17.33) 1 Vindobona
12.11 12.12 Ex3 rj 257  Praha hl.n. (10.44) Graz Hbf (17.33) 1 Vindobona
12.13 12.14 R19 R 868  Brno hl.n. (10.56) Praha-Smíchov (14.12) 2 Svitava

 12.17   24765   Moravská Třebová (12.52) 6 jede denně
 12.35   15326   Borová u Poličky (13.50) 5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

12.35 12.36 RJ RJ 1010  Návsí (Nawsie) (9.48) Praha hl.n. (14.07) 16 RegioJet
12.35 12.36 RJ RJ 1010  Havířov (10.24) Praha hl.n. (14.07) 16 RegioJet
12.45 12.46 R18 R 889  Praha-Smíchov (10.44) Luhačovice (15.18) 12 Slovácký expres
12.49    12724  Lanškroun (12.31)   6 jede denně
12.54  S22  4774  Letovice (12.08)   2 jede denně

12.57  S10  5057  Pardubice hl.n. (11.46)   5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
 13.00 S10  5012   Kolín (15.22) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

13.00 13.01 Ex2 Ex 127  Praha hl.n. (11.23) Púchov (15.52) 12 Valašský expres
13.04 13.05 Ex2 Ex 128  Púchov (10.08) Praha hl.n. (14.39) 16 Valašský expres

 13.07 S22  4769   Letovice (13.52) 5 jede denně
 13.08   12727   Lanškroun (13.26) 6 jede denně

 13.11   24767   Moravská Třebová (13.47) 6 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede 
od 21.12. do 5.1.

13.12 13.14 R18 R 888  Luhačovice (10.31) Praha-Smíchov (15.12) 16 Slovácký expres
13.18 13.19 RJ RJ 1007  Praha hl.n. (11.50) Havířov (15.30) 12 RegioJet

 13.31   12729   Lanškroun (13.49) 6
jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 
21.12. do 5.1.

13.40 13.41 Ex3 rj 74  Graz Hbf (8.26) Praha hl.n. (15.13) 2 Vindobona
13.45 13.46 R19 R 869  Praha-Smíchov (11.44) Brno hl.n. (15.02) 1 Svitava
13.50    3782  Zábřeh na Moravě (13.14)   2 jede denně

13.54    24766  Moravská Třebová (13.18)   6 jede denně
13.57  S10  5009  Kolín (11.40)   5 jede denně

14.00 14.01 Ex1 Ex 143  Praha hl.n. (12.23) Žilina (17.33) 12 Ostravan
14.04 14.05 Ex1 Ex 142  Žilina (10.27) Praha hl.n. (15.39) 16 Ostravan

 14.08   3781   Zábřeh na Moravě (14.42) 6 jede v (6) a (s)
 14.08 S10  5014   Kolín (16.22) 6 jede denně
 14.08   12731   Lanškroun (14.28) 6 jede v (x)

14.11 14.12 Ex3 rj 79  Praha hl.n. (12.44) Graz Hbf (19.33) 1 Vindobona
14.11 14.12 Ex3 rj 79  Praha hl.n. (12.44) Wien Hbf (16.49) 1 Vindobona
14.13 14.14 R19 R 866  Brno hl.n. (12.56) Praha-Smíchov (16.30) 2 Svitava

14.15    12728  Lanškroun (13.57)   6
jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 
21.12. do 5.1.

 14.26 S10  5016   Kolín (17.22) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
 14.26   15381   Svitavy (14.43) 1 jede v (x)
 14.27   24743   Dzbel (15.55) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 14.27   24743   Moravská Třebová (15.03) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 14.30   3783   Zábřeh na Moravě (15.08) 6 jede v (x)
 14.35   15328   Borová u Poličky (15.48) 5 neznámé omezení dnů jízdy
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14.35 14.36 RJ RJ 1012  Košice (7.45) Praha hl.n. (16.07) 16 RegioJet

14.41    24768  Moravská Třebová (14.05)   6 jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede 
od 21.12. do 5.1.

14.45 14.46 R18 R 891  Praha-Smíchov (12.45) Luhačovice (17.18) 12 Slovácký expres
14.49    12730  Lanškroun (14.31)   6 jede denně

 14.50 S2 Sp 1757   Brno dolní nádraží (16.15) 12 jede v (x), nejede 31.12.
14.57  S10  5011  Kolín (12.40)   5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
15.00 15.01 Ex2 Ex 129  Praha hl.n. (13.23) Púchov (17.52) 12 Valašský expres
15.02    15380  Svitavy (14.46)   2 jede v (x)
15.04 15.05 Ex2 Ex 126  Púchov (12.08) Praha hl.n. (16.39) 16 Valašský expres

 15.08   12735   Lanškroun (15.26) 6 jede denně
 15.11   24769   Moravská Třebová (15.47) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

15.12 15.14 R18 R 886  Luhačovice (12.31) Praha-Smíchov (17.12) 16 Slovácký expres
15.18  S2 Sp 1752  Brno hl.n. (13.44)   2 jede 27. a 30.12.

15.18    12732  Lanškroun (15.00)   6
jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 
21.12. do 5.1.

15.18 15.19 RJ RJ 1009  Praha hl.n. (13.50) Havířov (17.30) 12 RegioJet
15.18 15.26 S2 Sp 1752  Brno hl.n. (13.44) Choceň (15.52) 2 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

 15.31   12737   Lanškroun (15.49) 6
jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 
21.12. do 5.1.

15.40 15.41 Ex3 rj 256  Graz Hbf (10.26) Berlin-Charlottenburg (22.05) 2 Vindobona
15.40 15.41 Ex3 rj 256  Graz Hbf (10.26) Praha hl.n. (17.13) 2 Vindobona
15.45 15.46 R19 R 871  Praha-Smíchov (13.44) Brno hl.n. (17.02) 1 Svitava
15.49    3784  Zábřeh na Moravě (15.14)   2 jede denně
15.54    24770  Moravská Třebová (15.18)   6 jede denně
15.57  S10  5013  Kolín (13.40)   5 jede denně
16.00 16.01 Ex1 EC 117  Praha hl.n. (14.23) Warszawa Wschodnia (22.26) 12 Silesia
16.04 16.05 Ex1 EC 114  Kraków Główny (10.15) Praha hl.n. (17.40) 16 Cracovia

 16.08   3785   Zábřeh na Moravě (16.47) 6 nejede 24.12.
 16.08 S10  5018   Kolín (18.22) 6 nejede 24.12.
 16.08 S10  5018   Pardubice hl.n. (17.17) 6 jede 24.12.
 16.11   24771   Moravská Třebová (16.47) 6 jede v (x)

16.11 16.12 Ex3 rj 371  Praha hl.n. (14.44) Graz Hbf (21.33) 1 Vindobona
16.11 16.12 Ex3 rj 371  Praha hl.n. (14.44) Wien Hbf (18.49) 1 Vindobona
16.13 16.14 R19 R 864  Brno hl.n. (14.56) Praha-Smíchov (18.12) 2 Svitava

16.15    12736  Lanškroun (15.57)   6
jede do 30.6. a od 1.9. v (x), nejede od 
21.12. do 5.1.

16.18 16.19 RJ RJ 1011  Praha hl.n. (14.50) Vrútky (20.04) 12 RegioJet
16.18 16.19 RJ RJ 1011  Praha hl.n. (14.50) Havířov (18.30) 12 RegioJet

 16.22   24745   Velké Opatovice (17.47) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 16.22   24745   Chornice (17.30) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 16.22   24745   Moravská Třebová (16.56) 6 jede 25.12.

16.35 16.36 RJ RJ 1014  Havířov (14.24) Praha hl.n. (18.07) 16 RegioJet
16.35 16.39 S22  4771  Choceň (16.10) Březová nad Svitavou (17.17) 5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

 16.39 S22  4771   Březová nad Svitavou (17.17) 5 jede 27. a 30.12.
16.45 16.46 R18 R 893  Praha-Smíchov (14.44) Luhačovice (19.13) 12 Slovácký expres
16.49    12738  Lanškroun (16.31)   6 nejede 24.12.
16.52  S22  4776  Letovice (16.08)   2 jede v (6) a (s)
16.55    24772  Moravská Třebová (16.18)   6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
16.57  S10  5015  Kolín (14.40)   5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.

 17.00 S10  5020   Kolín (19.22) 6 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
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17.00 17.01 Ex2 Ex 221  Praha hl.n. (15.23) Žilina (20.32) 12 Valašský expres
17.04 17.05 Ex2 Ex 124  Púchov (14.08) Praha hl.n. (18.39) 16 Valašský expres

 17.07 S22  4773   Letovice (17.52) 5 neznámé omezení dnů jízdy
 17.08   12741   Lanškroun (17.26) 6 nejede 24.12.
 17.11   24773   Moravská Třebová (17.47) 6 jede v (x)

17.12 17.14 R18 R 884  Luhačovice (14.31) Praha hl.n. (19.02) 16 Slovácký expres
17.18 17.19 RJ RJ 1013  Praha hl.n. (15.50) Opava východ (19.27) 12 RegioJet
17.21  S2 Sp 1754  Brno hl.n. (15.44)   2 jede v (x), nejede 31.12.
17.35    24742  Dzbel (16.08)   6 neznámé omezení dnů jízdy
17.40 17.41 Ex3 rj 78  Graz Hbf (12.26) Praha hl.n. (19.13) 2 Vindobona
17.40 17.41 Ex3 rj 78  Graz Hbf (12.26) Praha hl.n. (19.13) 2 Vindobona
17.50    3786  Zábřeh na Moravě (17.17)   2 nejede 24.12.
17.45 17.50 R19 R 873  Praha-Smíchov (15.44) Brno hl.n. (19.02) 5 Svitava
17.54    24774  Moravská Třebová (17.18)   6 jede v (x)
17.57  S10  5017  Kolín (15.40)   5 jede denně

 18.00 S10  5054   Pardubice hl.n. (19.17) 6 nejede 24.12.
18.00 18.01 Ex1 EC 145  Praha hl.n. (16.23) Žilina (21.33) 12 Ostravan
18.00 18.01 Ex1 EC 145  Praha hl.n. (16.23) Návsí (Nawsie) (20.47) 12 Ostravan
18.00 18.01 Ex1 EC 145  Praha hl.n. (16.23) Bohumín (19.59) 12 Ostravan
18.04 18.05 Ex1 Ex 140  Žilina (14.27) Praha hl.n. (19.39) 16 Ostravan

 18.08   3787   Zábřeh na Moravě (18.47) 6 nejede 24. a 31.12.
18.11 18.12 Ex3 rj 373  Praha hl.n. (16.44) Graz Hbf (23.33) 1 Vindobona
18.13 18.14 R19 R 862  Brno hl.n. (16.56) Praha hl.n. (20.02) 2 Svitava
18.13 18.14 R19 R 862  Brno hl.n. (16.56) Praha hl.n. (20.02) 2 Svitava
18.18 18.19 RJ RJ 1015  Praha hl.n. (16.50) Návsí (Nawsie) (21.07) 12 RegioJet

 18.22   24775   Moravská Třebová (18.56) 6 nejede 24. a 31.12.
18.35 18.36 RJ RJ 1016  Havířov (16.24) Praha hl.n. (20.07) 16 RegioJet
18.38 18.42  rj 1312  Mošnov, Ostrava Airport (16.56) Praha hl.n. (20.18) 16 Dny NATO
18.45 18.46 R18 R 895  Praha-Smíchov (16.44) Veselí nad Moravou (20.46) 12 Slovácký expres
18.49    12742  Lanškroun (18.31)   6 nejede 24.12.
18.52  S22  4778  Letovice (18.08)   2 nejede 24.12.
18.57  S10  5019  Kolín (16.40)   5 jede v (x), nejede od 24.12. do 1.1.
19.00 19.01 Ex2 Ex 521  Praha hl.n. (17.23) Vsetín (21.13) 12 Valašský expres
19.04 19.05 Ex2 Ex 122  Púchov (16.08) Praha hl.n. (20.39) 16 Valašský expres

 19.05 S22  4775   Letovice (19.52) 5 nejede 24.,25. a 31.12.
 19.08   12745   Lanškroun (19.26) 6 nejede 24. a 31.12.
 19.08   15056   Vysoké Mýto město (19.56) 6 jede v (x), nejede 31.12.

19.12 19.14 R18 R 882  Luhačovice (16.31) Praha hl.n. (21.02) 16 Slovácký expres
19.18  S2 Sp 1756  Brno hl.n. (17.44)   2 jede v (x), nejede 31.12.
19.19    15382  Svitavy (19.03)   6 neznámé omezení dnů jízdy
19.18 19.19 RJ RJ 1017  Praha hl.n. (17.50) Návsí (Nawsie) (22.07) 12 RegioJet

 19.22   24777   Moravská Třebová (19.56) 6 neznámé omezení dnů jízdy
19.35    24744  Velké Opatovice (17.54)   6 neznámé omezení dnů jízdy
19.35    24744  Chornice (18.14)   6 neznámé omezení dnů jízdy
19.35    24744  Moravská Třebová (19.00)   6 neznámé omezení dnů jízdy
19.40 19.41 Ex3 rj 370  Graz Hbf (14.26) Praha hl.n. (21.13) 2 Vindobona
19.50    3788  Zábřeh na Moravě (19.17)   2 nejede 24. a 31.12.
19.45 19.50 R19 R 875  Praha-Smíchov (17.44) Brno hl.n. (21.03) 5 Svitava
20.00 20.01 SC Ex 549  Praha hl.n. (18.23) Návsí (Nawsie) (22.58) 12 Ostravan
20.00 20.01 SC Ex 549  Praha hl.n. (18.23) Bohumín (22.03) 12 Ostravan
20.04 20.05 Ex1 Ex 112  Warszawa Wschodnia (13.24) Praha hl.n. (21.39) 16 Silesia
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Příj. Odj. Linka Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky
20.08    5079  Choceň (19.41)   5 jede v (x)

 20.08 S10  5058   Pardubice hl.n. (21.17) 6 nejede 24.,25. a 31.12.
 20.11   3789   Zábřeh na Moravě (20.44) 6 nejede 24. a 31.12.

20.11 20.12 Ex3 rj 375  Praha hl.n. (18.44) Wien Hbf (22.49) 1 Vindobona
20.11 20.12 Ex3 rj 375  Praha hl.n. (18.44) Wien Hbf (22.49) 1 Vindobona
20.13 20.14 R19 R 860  Brno hl.n. (18.56) Praha-Smíchov (22.12) 2 Svitava

 20.22   24779   Moravská Třebová (20.56) 6 nejede 24. a 31.12.
20.35 20.36 RJ RJ 1018  Havířov (18.24) Praha hl.n. (22.07) 16 RegioJet
20.38 20.39 Ex3 EC 272  Budapest-Nyugati pu. (15.40) Praha hl.n. (22.13) 2 Metropolitan
20.45 20.46 R18 R 897  Praha-Smíchov (18.44) Zlín střed (22.27) 12 Zlínský expres
20.52 20.53 SC SC 240  Košice (15.00) Praha hl.n. (22.19) 16 Pendolino Košičan
20.55    12748  Lanškroun (20.33)   6 nejede 24. a 31.12.
20.56  S22  4780  Letovice (20.07)   2 nejede 24.,25. a 31.12.
20.57  S10  5081  Choceň (20.32)   5 neznámé omezení dnů jízdy
21.00 21.01 Ex2 Ex 523  Praha hl.n. (19.23) Vsetín (23.08) 12 Valašský expres
21.04 21.05 Ex2 Ex 120  Púchov (18.08) Praha hl.n. (22.41) 16 Valašský expres

 21.08   12751   Lanškroun (21.26) 6
jede v (1)-(5), (7), nejede 24.,25.,31.12.
,10.,12.4.,1.,8.5.,5.7.,27.9.

21.13 21.14 Ex3 rj 285  Praha hl.n. (19.44) Bratislava hlavná stanica (23.44) 1 Metropolitan Slovenská strela
 21.14 S10  5060   Pardubice hl.n. (22.16) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 21.14 S10  5060   Choceň (21.41) 6 neznámé omezení dnů jízdy

21.18 21.19 RJ RJ 1019  Praha hl.n. (19.50) Bohumín (23.18) 12 RegioJet
21.35    24776  Moravská Třebová (21.00)   6 nejede 24. a 31.12.
21.45 21.46 Ex3 rj 372  Graz Hbf (16.26) Praha hl.n. (23.15) 2 Vindobona

 21.49   5072   Choceň (22.15) 6 jede v (x), nejede 31.12.

21.52    12750  Lanškroun (21.34)   6
jede v (1)-(5), (7), nejede 24.,25.,31.12.
,10.,12.4.,1.,8.5.,5.7.,27.9.

22.04 22.05 Ex1 R 640  Bohumín (20.00) Praha hl.n. (23.44) 16 Hukvaldy
22.09  R19 R 877  Praha-Smíchov (20.01)   12 Třebovka
22.16  S10  5059  Pardubice hl.n. (20.46)   5 jede v (x), nejede 31.12.
22.19    15059  Vysoké Mýto město (21.06)   5 neznámé omezení dnů jízdy

 22.19 S22  4777   Letovice (23.05) 5
jede v (1)-(5), (7), nejede 24.,25.,31.12.
,10.,12.4.,1.,8.5.,5.7.,27.9.

 22.22   12753   Lanškroun (22.43) 6 jede v (x), nejede 31.12.
22.27 22.28 R19 R 879  Praha hl.n. (20.56) Brno hl.n. (23.31) 1 Svitava
22.38 22.39 Ex3 EC 270  Budapest-Nyugati pu. (17.40) Praha hl.n. (0.13) 2 Metropolitan

 22.42 S10  5074   Choceň (23.07) 6 neznámé omezení dnů jízdy
 22.42   12755   Lanškroun (23.03) 6 neznámé omezení dnů jízdy

23.04    12752  Lanškroun (22.46)   6 jede v (x), nejede 31.12.
23.11 23.12 Ex2 Ex 525  Praha hl.n. (21.26) Přerov (0.11) 12 Přerovský zubr
23.16    15061  Litomyšl (21.45)   5 neznámé omezení dnů jízdy
23.16    15061  Vysoké Mýto město (22.18)   5 neznámé omezení dnů jízdy
23.24    12754  Lanškroun (23.06)   6 neznámé omezení dnů jízdy
23.36 23.37 Ex3 IC 575  Praha hl.n. (21.56) Břeclav (1.13) 1 Metropol
23.59    15063  Vysoké Mýto město (23.15)   5 neznámé omezení dnů jízdy

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

Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv 
druhu!
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u 
příslušného dopravce!
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POHOTOVOST a OBJEDNÁNÍ

VETERINÁRNÍ KLINIKA
U NÁDRAŽÍ

Objednávání platí zejména pro plazy a drobné savce!

Veterinární klinika u nádraží je nově rozšířena o přístavbu!
Hlavní přínos vidí vedení kliniky ve dvou ordinačních místnostech. Dříve se stávalo, 
že klienti museli na drobné ošetření čekat i déle než hodinu, protože ordinaci zabral 
složitý interní pacient či rodící fena. Nyní jsou časově náročnější pacienti ošetřováni 

v ordinační místnosti č.2 bez časového stresu a lékaři zaměření na danou problematiku 
se jim mohou plně věnovat. V ordinační místnosti č.1 zatím plynule a bez zbytečného čekání 

probíhají vakcinace a další drobné úkony. probíhají vakcinace a další drobné úkony. 
Nadále je zachováno výdejní okénko pro vyzvednutí léků, volně prodejných preparátů a granulí.

Nově klinika disponuje těmito místnostmi:
Ordinační místnost č. 1 - takzvaná "rychlá ordinace". 
Slouží k vakcinaci, ošetření drobných poranění, ke kontrolám,... 
Ordinační místnost č. 2 slouží k řešení časově náročných pacientů.
Prodloužená čekárna tvořená dvěma místnostmi umožňuje oddělit štěkajícího psa od ustrašených koček.
Operační sál je nyní větší a optimalizuje kooperaci operačního týmu při složitých zákrocích.
Velká hospitalizační místnostVelká hospitalizační místnost vybavená větším počtem kotců a sprchou pro zvířata 
s dveřmi přímo na zahradu umožňuje pohodlnější venčení.
Sklad léčiv a granulí zcela oddělený od ostatních prostorů. Zázemí pro zaměstnance.

TEREZA KADLEČÍKOVÁ
VERONIKA BURYŠKOVÁ

Po - Pá  8:00 - 11:00  14:00 - 18:00
Sobota  9:00 - 12:00

Po - Pá  7:00 - 18:00
pro objednané:
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AUTOBUSOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
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SEZNAM FIREM INZERUJÍCÍCH V ROČENCE
Firma, podnikatel Adresa Telefon e-mailová adresa
ABC Elektronik U Rybníčka 1517 603 204 430 x
Adeco s.r.o. Komenského 726 465 533 029 adeco.splichal@tiscali.cz
Arpo Průchodní 254 724 550 881 arpo.visova@seznam.cz
Auto-Eli Řetová 226 736 444 964 info@auto-eli.cz
Autoservis ESO Rybník 254 777 555 391 autoeso@cominnet.cz
Auto Moto Centrum Dr. E. Beneše 1316 606 843 283 suchanek@ktct.cz
Autoservis U Chaloupků sídl. Lhotka 606 318 367 chaloupka32@seznam.cz
Bárta - roznos letáků Radiměř 433 731 501 082 barta.radimer@seznam.cz
BellaHerba Morav ská 340 724 566 641 monika@bellaherba.cz
Böhm Plast Technik Březová 2054 735 750 900 klara.mihalovicova@bohmplast.cz
Buča.cz Holická 1173/49a, Ol. 734 250 223 romanmiko@seznam.cz
CZP Alma Masarykova 1071 731 784 643 martin.formanek@email.cz
ČT kupé.cz Moravská 2103 604 785 560 ctkupe@email.cz
Do-Ba Studio Moravská 2103 604 785 560 karel.0202@seznam.cz
David Síbrt V Lukách 521 608 812 392 david.sibrt@centrum.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 Č. Třebová Palackého 297 777 787 673 geodezie@geodezie-ct.cz
IMS Drašnar s.r.o. Semanínská 2090 464 622 111 ims@ims-sro.cz
Ing. Ivana Smolová Na Křibě 85 604 213 581 ivana.smolova@seznam.cz
JAF Holz spol. s r.o. Semanínská 2097 602 429 043 zbynek.heger@jafholz.cz
Josef Škrkoň-Techplast Litomyšlská 2117 465 533 709 techplast@techplast.cz
Korado, a.s. Bří Hubálků 869 800 111 506 info@korado.cz
Luděk Petraš Nádražní 43 773 492 792 ludekpetras@email.cz
Maro s.r.o. Chrudimská 2811, Par. 778 451 159 zuzana.mareckova@maro.cz
Masáže Mistrová Křib 2083 737 306 148 mistrova.a@seznam.cz
MUDr. Jiří Doležal Galen, Ústí nad Orlicí 603 149 723 dolez.jir@gmail.com
MUDr. Otakar Sotona nám. J.Pernera 446 465 568 438 x
Oáza zdraví Staré náměstí 34 737 601 261 info@oaza-zdravi.cz

Firma, podnikatel Adresa Telefon e-mailová adresa
Obec Přívrat Přívrat 11 603 905 554 x
Petr Číp Žižkova 263 773 224 038 info@zatopte.cz
Podlahy Maty Nové nám. 1741 723 012 408 podlahymaty@seznam.cz
Pojištění Gerla Moravská 36 777 582 671 lubos.gerla@seznam.cz
Proextrem J. Tomeš Semanínská 2028 608 712 561 info@proextrem.cz
Reality BV Masarykova 1293 776 773 380 vaclav.beran@reality-bv.cz
RB Car Shop Polní 603 115 181 autodily-ct@seznam.cz
Re-Montage s.r.o. Lhotka 185 724 417 135 info@re-montage.cz
Ročenka Českotřeb. Moravská 2103 604 785 560 karel.0202@seznam.cz
Skalický transport s.r.o. U Podhorky 617 603 802 728 skalickytransport@seznam.cz
Staff  Caff é Bar Klácelova 80 605 907 690 x
Stavební fi rma Klejch x 721 447 359 klejch.martin1@seznam.cz
studio enije Moravská 808 728 664 651 studio.enije@gmail.com
Studio Relax Riegrova 1091 739 519 256 kobzova.maj@seznam.cz
Šití Tomková Vinohradská 823 730 165 471 sititomkova@seznam.cz
T.Kubištová, Kooperativa Na Splavě 55 730 852 900 tkubistova@koop.cz
Techcentrum Moravská 40 604 133 903 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
Ubytování Javorka Úzká 981 724 193 553 ubytovani@subytovanijavorka.cz
Útulek Na trati Za Vodou 36, ÚO 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
Vodárenská spol. Kozlovská 1733 465 531 043 info@svsct.ct
ZŠ Habrman., jídelna Habrmanova 1500 465 532 662 jidelna@zs-habrmanova.cz

Od července 2016 do prosince 2019 vydávalo 
město Česká Třebová ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Česká Třebová informační měsíčník 
pro občany města – Českotřebovské noviny.

Od ledna 2020 pověřilo město knihovnu vydá-
váním Českotřebovského zpravodaje. 

Cílem Českotřebovského zpravodaje je i nadá-
le předávat občanům informace o dění ve městě 
Česká Třebová, z městského úřadu a od místních 
organizací nejen v oblasti kultury, školství, volné-
ho času a sportu. 

Součástí je přehled plánovaných událostí v 
daném měsíci dle data konání, tzv. kalendář akcí. 
Uzávěrka pro zasílání příspěvků je vždy 14. den 
v každém měsíci. Otištění vzpomínky na zesnulé 
lze objednat u Pohřební služby městské společ-
nosti Eko Bi s. r. o. na adrese Hřbitovní 1160, 
Česká Třebová.

Další informace včetně ceníku inzerce nalez-
nete na webové stránce www.ceskotrebovsky-
zpravodaj.cz

Českotřebovský zpravodaj je doručován 
Českou poštou do každé domácnosti v České 

Třebové, včetně místních částí Kozlov, Lhotka, 
Skuhrov a Svinná, poslední dny v měsíci.

Volné výtisky aktuálního čísla Českotřebov-
ského zpravodaje jsou v omezeném množství do 
rozebrání k dispozici v Turistickém informačním 
centru (recepce městského muzea), v městské 
knihovně, na obecním úřadě v obci Přívrat, 
Rybník, Semanín a Třebovice.

Redakce Českotřebovského zpravodaje
Mgr. Hana Sychrová
Telefon: +420 737 525 001
E-mail: 
redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz
Městská knihovna
Smetanova 173, Česká Třebová 560 02

ČESKOTŘEBOVSKÝ ZPRAVODAJ

Hlavička nového Českotřebovského zpravodaje
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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
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 Jansa Jiří 774 224 032 Skalka 1285
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
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
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. 465 532 503 Podbranská 971
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 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
Elektronika ABC Elektronik s.r.o. 603 204 430 U Rybníčka 1517
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

Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
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
Galanterie Pavelová Miluše 465 535 336 Staré náměstí 15
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 Ing. Aleš Spirman 606 543 131 Mlýnská 968
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
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 Tyršovo nám.
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 - 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 Kosmas 770 199 084 Hýblova 51
Knihovna Městská knihovna 732 756 827 Smetanova 173
Knihovna Městská knihovna 605 125 323 Ústecká 161
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 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
Kryosauna, solná jesk. Arpo, Ivana Víšová 724 550 881 Průchodní 254
Kultura Modrý trpaslík 604 356 347 Skalka 136
Kultura Music club Za vodou 736 671 691 Husova 24
Kultura, kosmetika Hejlová Taťána - Meta 776 793 552 Víta Nejedlého 1199

FIRMY ČESKOTŘEBOVSKA
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Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
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 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
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
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 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 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 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

Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
Papírnictví Machová Vlasta 465 534 409 Litomyšlská 917
Pedikura, manikúra Musílková Iveta 605 927 051 Hýblova 80
Pedikura, manikúra Hejlová Pavlína 722 089 618 Lhotka 199
Pedikura, manikúra 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
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 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
Projektování Projekce-Friš, s.r.o. 737 482 580 Lidická 404
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 Pivovar Faltus 725 746 528 Moravská 207
Restaurace Na růžku 723 638 630 Zapského 1529
Restaurace U pivovaru 777 143 025 Litomyšlská ul.
Restaurace Belveder 608 334 504 Semanínská
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
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Činnost Firma, podnikatel Telefon Adresa
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, kavárna Esperanto 603 217 498 Nádražní 397
Revize elektro Sedláček Martin 608 125 392 Rybičkova 1041
Řemeslné práce Ondřej Novotný 734 168 000 Skuhrov 28
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
Sport Klaclová Alena 732 210 805 Palackého 370
Správa bytů Teza s.r.o. 465 500 530 F.V.Krejčího 405
Stavebnictví a agentura Buča cz s.r.o. 734 250 223 Česká Třebová
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 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 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
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
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
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 Kabelová televize CZ s.r.o. 848 800 858 Nádražní 115
Televize OIK TV s.r.o. 465 532 818 Hýblova
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. 778 451 159 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 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 Diskotéka Audio 776 647 426 U Teplárny 620
Vstřikování plastů Böhm Plast-Technik a.s. 735 750 900 Březová 2054
Vydavatelství Mgr. Karel Kubišta, Do-Ba Studio 604 785 560 Moravská 2103
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 Ing. Alice Formánková 602 153 790 Chorinova 1144
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 728 396 004 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 Brožíkova
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



130

Vydavatel: Mgr. Karel Kubišta, Do-Ba Studio Česká Třebová
s fi nanční podporou města Česká Třebová, obcí regionu Českotřebovsko a fi rem a podnikatelů regionu.
Grafi ka, design, sazba: Karel Kubišta, grafi ka obálky: Karel Kubišta, Dominika Kubištová, Luděk Petraš

Příprava k tisku: Karel Kubišta; Tisk: TG Tisk Lanškroun
Texty a textové korektury: Karel Kubišta, Dominika Kubištová, Město Česká Třebová, obce a organizace

Foto: Karel Kubišta, Milan Mikolecký, Dominika Kubištová, archivy města a obcí a organizací; Pixabay
Použité zdroje informací: Kolektiv - Toulky minulostí Českotřebovska I., II. díl, 2000, 2001;

Českotřebovský zpravodaj, iČt Deník; internetové stránky; Náklad: 9 200 výtisků
Distribuce ZDARMA do domácností a fi rem regionu Českotřebovsko 

(Česká Třebová, Rybník, Semanín, Třebovice, Přívrat, Kozlov, Skuhrov a Svinná)
Distribuce: Stanislav Bárta, roznos propagačních materiálů, Radiměř, tel.: 731 501 082
Za správnost inzerce ručí zadavatel – Ročenka je neprodejná – Vydáno v únoru 2020

Kontakty vydavatele: Karel Kubišta, tel.: 604 785 560; e-mail: karel.0202@seznam.cz 

Kalendárium roku 2020 ............................. 19
Úvodní slovo ............................................... 27
60 let Jabkancové pouti a výročí Sokola .. 28
Rok 2019 ve fotografi i ................................ 33
Výročí roku 2020 z historie města ............ 38
Výročí třebovských rodáků a občanů ...... 42
Držitelé Ceny města Kohout ..................... 47 
Informace z radnice ................................... 48

Odpady v roce 2019 ................................... 71
Obce regionu ............................................... 76
Instituce, spolky a organizace ................... 86
Zdravotnictví .............................................. 97
Jízdní řády vlaků ....................................... 106
Jízdní řády autobusů ................................ 114
Seznam fi rem inzerujících v ročence ..... 126
Firmy Českotřebovska ............................. 127

OBSAH ROČENKY

Moravská 40 (Staré náměstí)
ČESKÁ TŘEBOVÁ

Zajistíme vše pro Vaši
firmu, dílnu i domácnost

    Projekční činnost
-  rozvody veřejného osvětlení 
 a další inženýrské sítě
-  elektroinstalace, plynoinstalace, vytápění
- bleskosvody včetně analýzy rizika
-  ocelové konstrukce, statika
-  zdvihací a manipulační zařízení, jeřáby-  zdvihací a manipulační zařízení, jeřáby
 zvedáky vozidel, zdvihací plošiny, polohovadla
-  modernizace točen, přesuven, hříží

    Výroba
-  ocelové konstrukce hal a přístřešků
-  jeřáby, jeřábové dráhy, dodávky kladkostrojů
-  zdvihací plošiny, zvedáky vozidel
-  stavební zámečnictví-  stavební zámečnictví
-  rekonstrukce točen, přesuven, hříží


