
19

V letošním roce slaví naše město mnoho zajímavých 
výročí. Například 150 let od zprovoznění českotřebovského 
pivovaru, před 675 lety byla založena obec Semanín,  století 
oslaví třebovští turisté, kteří založili odbor KČST 
(Klubu československých turistů), před padesáti lety 
bylo dokončeno sídliště Pod Jelenicí a několik výročí 
je také v kozlovské rodině Vejrychů včetně Maxe Šva-
binského. Pro letošní ročenku jsem ale vybral výročí, 
ke kterému mám největší vztah, neboť již více než 
padesát let navštěvuji Městskou knihovnu, která letos 
slaví sto let své existence. Můžete si o její historii pře-
číst na dalších stránkách. V úvodním slově tedy zatím 
pouze několik citátů o knihách s přáním, aby knihov-
na získala k výročí konečně důstojné prostředí...

Nejprve tři citáty Jana Amose Komenského: „Knihy jako 
největší přátelé rády s námi rozmlouvají, o čemkoli s námi 
upřímně a jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají 
nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám 
předvádějí věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivu-
hodná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih.“ - „S 
pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih 
nebývá učený nikdo ani ve škole.“ - „Nemilovat knihy zname-
ná nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená 
stát se hlupákem.“

Marcus Tullius Cicero, římský filozof a státník, prý řekl: 
„Místnost bez knih je jako tělo bez duše.“ Karel Kubišta

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané, majitelé Ročenky Českotřebovsko 2022!
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!

www.rocenkaceskotrebovsko.cz

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.: 737756827, 605125323
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 PORADNA – 
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
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STOLETÍ ČESKOTŘEBOVSKÉ KNIHOVNY

Knihovnické začátky
Uplynulo sto let od chvíle, kdy se českotřebov-
ská knihovna stala místem, kde se potkávají 
nejen tisíce příběhů ale také několik genera-
cí. Na začátku přitom stála jen malá sbírka 
několika publikací u čtenářských spolků, které 
vznikly i díky změně zákonů.

Ze spolku postupně v roce 1874 vznikla 
Občanská beseda, která začala shromažďovat 
další a další svazky a dala tak základ jedné z 
českotřebovských knihoven, kterou se už brzy 
mohl pyšnit celý kraj. Stalo se tak tři roky po 
vydání knihovnického zákona.

„Jiráskova veřejná čítárna jest v reálce vedle tě-
locvičny. Vchod zadem z farářství. Přístupna ve 
všední dny od 5. do 8. hodiny večer, v neděli a 
ve svátek od 10 do 12 hodin dopoledne. Knihov-
na bude otevřena později,“ stálo v dubnu roku 
1922 ve Věstníků okresního úřadu v Ústí nad 
Orlicí.

Už o půl roku později v ní byly téměř dva 
tisíce knih, většina jich byla vzácných. Zároveň 
se zapsalo 170 čtenářů, kteří kromě půjčování 
knih mohli chodit i do čítárny. Tehdy se jich 
tam sešlo zhruba dvacet denně, většinou šlo o 
učitele a studenty. 

Jen pro zajímavost: pozdější parnická pobočka 
českotřebovské knihovna vznikla ještě o rok 
dříve a fungovala zcela samostatně. Několik let 
patřila mezi ty nejaktivnější v okolí. V prvním 
roce fungování už měla 1775 knih, vyřídila té-
měř deset tisíc výpůjček a za další rok se stala 
i druhou nejoblíbenější v okrese. Netrvalo ale 
dlouho a její triumfální nástup začal stagnovat.
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Knihovny se už v dobách svého vzniku potý-
kaly s jedním jednoduchým problémem, a to 
nedostatkem financí. (A nejinak tomu je i o 
sto let později.) Už ve 20. letech tak nedoká-
zaly uspokojovat požadavky čtenářů, protože 
nebyly schopné dokupovat dostatečně rychle 
nové publikace. Ta českotřebovská ale měla 
štěstí, prý patřila mezi jednu z nejdotovaněj-
ších knihoven v kraji, a tak jejímu rozkvětu nic 
nebránilo. 

Normalizační „rozkvět“
Během desítek let ji ale čekalo několikeré 
stěhování. Během nacistické okupace si na její 
prostory dělal zálusk wehrmacht, takže byla 
přemístěna do dívčí školy na Vinohradech, 
a později dokonce do Domova důchodců v 
Bezděkově. Nakonec roku 1948 skončila v bu-
dově bývalé Živnostenské záložny na Starém 
náměstí.

Paradoxně právě v letech normalizačních 
zažívala svůj největší „rozkvět“. Tehdy 
měla knihovna ve svém názvu požadovaný 
přídomek „lidová" a jako taková se pochopi-
telně chovala. Pořádala nejrůznější literární 
i výtvarné soutěže a besedy se zajímavými 
osobnostmi.

Sametová revoluce jí pak přinesla zatím 
poslední stěhování. Už více než třicet let sdílí 
společně s bankou budovu bývalého Domu 
služeb někdejšího podniku Koventa ve Smeta-
nově ulici, kde se bohužel dlouhodobě potýká 
s nedostatkem místa.

Úspěch navzdory nedostatku místa
I přesto dokázala během let držet krok se svý-
mi „kolegyněmi“ z jiných měst. Zprovoznila 
webové stránky s online katalogem, za který 
získala opakovaně i ocenění. Také participuje 
na přípravách a průběhu literárně- divadelní-
ho festivalu Českotřebovský kohoutek, zavedla 
donáškovou službu pro seniory, pravidelné 
výpůjční dny v Domě s pečovatelskou službou 
nebo katalog deskových her nebo otevřela 
zcela nové oddělení pro mládež Teenspace..

Stále je tak místem, kde se přirozeně mohou 
setkávat děti hrající si na místních počítačích, 
studenti hledající povinnou četbu, dospělí 
shánějící nejnovější romány i senioři pátrající 
po pokladech, které jindy přehlédli. Zkrátka 
místem, které už sto let na pozadí mnoha 
malých příběhů píše ten vlastní.

Podle dobových materiálů Městské knihovny 
zpracovala 

Dominika Kubištová
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Nejlepší sportovci města za rok 2020 Zahájen cyklus rozhovorů Z centra - tentokrát Jiří Holý a Jan Čenský

On line koncert z Kulturního centra - hudební skupina Madam

ROK 2021 VE FOTOGRAFII…

Everesting na radnici - Darina Hrušková 3.1. - Zemřela Třebovačka a herečka Milena Asmanová

Červen - Vichřice zničila lípu v 
Kubelkově ulici

23.2. - Kácení stromů v parku u krematoria
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Martin Šebela oslavil 50+1 rok výstavou v muzeuPropagace letní výstavy Městského muzea Do plavek!

Selka z Javorky byla umístěna k opravě

Srpen - Loučení s létem v Javorce - skupina Ahasveři

Letní čteni Blanky Kostřicvové v Javorce v hudebním pavilonu

Červenec - Výstava kaktusů KaktusBest



24

Fotografie českotřebovského nádraží z balonu

Město koupilo areál firmy Böhm Plast Technik, s.r.o.

Konference ve velkém sále Kulturního centra

13.10. - Nová hala firmy v Borku

Říjen - Oprava schodů v bývalém krytu  
na Novém náměstí

Říjen - Úprava řeky Třebovky byla dokončena

Červenec - Osvětlení cyklostezky Česká Třebová-Rybník

20.11. - Šedesátá Jabkancová byla o rok déle

Říjen - Stavba cesty k Florianovi
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POHOTOVOST a OBJEDNÁNÍ

VETERINÁRNÍ KLINIKA
U NÁDRAŽÍ

Objednávání platí zejména pro plazy a drobné savce!

Veterinární klinika - tým lékařů zaměřených na jednotlivé obory
Každý náš lékař Vám poskytne základní veterinární péči a pomůže Vám s nejrůznějšími problémy, od zánětu ucha 

až po kulhání. Jednotliví lékaři se však navíc zaměřují na svoje obory, ve kterých se průběžně vzdělávají 
a sledují nejnovější informace o možnostech léčby. Na tomto základě jsme například přehodnotili přístup k zubní hygieně. 
Místo pouhého odstranění zubního kamene provádí naše stomatoložka pečlivou intraorální diagnostiku včetně rentgenů, 

na jejichž základě vykoná preventivní a léčebné zásahy do chrupu.
Ortopedické operace jsme zkrátili díky přenosné přímé digitalizaci RTG, zlepšili pooperační management Ortopedické operace jsme zkrátili díky přenosné přímé digitalizaci RTG, zlepšili pooperační management 

pacientů a ve vybraných případech aplikujeme rehabilitace např. balančním cvičením či Dornovou metodou.   
Také medicínu drobných savců (králík, morče, fretka, ježek, potkan a pod.) a plazů se nám podařilo zdokonalit. 

Máme prostory i prostředky na jejich celkové vyšetření (včetně vyšetření krve, RTG, USG) 
a případnou hospitalizační péči nebo chirurgické ošetření.

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.

MVDr. JAKUB KOŠŤÁL
MVDr. KAMILA DENKOVÁ

MVDr. TEREZA JANISCHOVÁ
MVDr. NIKOLA MATĚJÍČKOVÁ

MVDr. KLÁRA JANDOVÁ
MVDr. LENKA SOLDÁTOVÁ

ADÉLA ŠVARCOVÁADÉLA ŠVARCOVÁ
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:

+420 733 616 927



26

1167 (855 let) - Vydání „Listiny krále Vladislava 
I. pro litomyšlský klášter“; (první zmínka o jménu 
Třebová).
1292 (730 let) - Vydáním listiny daroval Václav II. 
zbraslavskému klášteru rozsáhlé území na Orlickoús-
tecku, kromě jiného také Českou Třebovou. Tato lis-
tina je pro mnohé obce v okolí první listinou zprávou 
o jejich existenci. V první donaci této listiny je Česká 
Třebová (Tribouia) jmenována městem (civitas), které 
je střediskem jakéhosi okrsku (teritoria) okolních ves-
nic (Rybník, Kunžvald, Helvíkov, Zhoř-pustá, Vlčkov, 
Sloupnice, Skuhrov, Parník, Ostrov a neznámá vsi 
Malín a Svatoslav). Ústí, nazývané Vilémův ostroh, je 
označeno pouze jako trhová osada (villa forensis). Po-
prvé je Česká Třebová s přívlastkem Česká (Tribowia 
Bohemicalis) uvedena v téže listině v druhé donaci 
v roce 1304, a navíc pouze jako trhová osada. První 
donace listiny byla vydána 12. srpna. V listině Václava 
II. je poprvé zmiňována osada Malín, jejíž místo není 
dodnes přesně určeno. Měla ležet někde těsně za 
městem směrem na obec Rybník.
1347 (675 let) - Podle historických pramenů byla 
založena obec Semanín.
1407 (615 let) - Biskup Jan, řečený Železný, udělil 
městu 22. října důležité právo odúmrti. Právo umož-
ňovalo třebovským měšťanům svobodně odkazovat 
svůj majetek libovolné osobě.
1412 (610 let) - Biskup Jan Železný rozšířil a zpečetil 
společně s litomyšlskou kapitulou privilegium, kterým 
opět udělil odúmrtní právo pro město, předměstí i 
okolní obce, ale také se touto listinou vzdal za určitý 
plat roboty, kterou Třebovští vykonávali k hradu 
Lanšperku. Privilegium vydáno v květnu.
1447 (575 let) - Držitel Lanšperka Jan Šárovec a 
českotřebovská obec zakázali v obci přijímat hosty na 
noc, aniž by byli ohlášeni.Toto opatření bylo vyhlá-
šeno v neklidné době po husitských válkách. Počet 
obyvatel byl tehdy ve městě kolem tří stovek.
1452 (570 let) - V České Třebové byl založen cech 
soukenický… Třebovští soukeníci se však nezapojo-
vali do dálkového obchodu a omezovali se pouze na 
místní trh.
1547 (475 let) - Se svolením a podporou Petra 
Bohdaneckého z Hodkova byla na náměstí postavena 
renesanční radnice, jejíž portál je dodnes ozdoben 
kamenným reliéfem jeho rodu.
1567 (455 let) - Vratislav z Pernštejna vydal pro 
Českou Třebovou a okolní vesnice listinu, v níž udělil 
městu právo odúmrti a zavázal se, že na panství nepo-
staví pivovar pro jinou než svou vlastní potřebu.
1582 (440 let) - Třebovský humanista Jan Nepressius 
– Nepraš, syn třebovského rychtáře, dosáhl na pražské 
akademii titulu mistra.

1592 (430 let) - Po Dlouhém naléhání přijal česko-
třebovský rodák Jan Chorinus – Kormout profesuru 
na pražské akademii a přednášel klasické jazyky a 
filologii. Později se stal děkanem filozofické fakulty 
pražského učení…
1602 (420 let) - Třebovský rodák Jan Jakobides se stal 
kantorem u sv. Klimenta na Novém Městě pražském a 
poté dosáhl na univerzitě gradu bakaláře.
1622 (400 let) - Dvě panství, Lanškroun a Lanšperk, 
včetně České Třebové, koupil Karel z Lichtenštejna 
a obě panství pak sdílela stejné osudy až do zrušení 
vrchnostenské správy roku 1848.
1642 (380 let) - Ke konci třicetileté války postihla 
široké okolí města neznámá epidemie, které padla za 
oběť třetina obyvatel městečka. Ještě roku 1651 bylo 
ve Třebové 355 obyvatel bez dětí do deseti let.
1652 (370 let) - Byla zhotovena velká městská pečeť 
s kohoutem, za jejíž vyrytí vyplatila obec v říjnu toho-
to roku částku tři rýnské zlaté a třicet krejcarů.
1762 (360 let) - Marie Terezie udělila městu na žádost 
purkmistra a rady privilegium na dva výroční trhy. 
První trh na přízi, plátno, len a vlnu s konal na den 
proměnění Páně (6. srpna), druhý, dobytčí trh, na den 
sv. Mikuláše (6. prosince). Také povolila měšťanům 
konání týdenního trhu každý čtvrtek.
1777 (345 let) - Papež vydal na tehdejší původní 
dřevěnou kapli na Horách plnomocné odpustky ke 
svátku Navštívení Panny Marie. V tom roce se tak 
konala na Hory velká procesí a u kaple probíhaly 
bohoslužby v českém a německém jazyce.
1792 (330 let) - Po reorganizaci městského úřadu 
měl tento pouze jednoho placeného úředníka a 
funkce rychtáře byla zrušena a byl jmenován strážce 
pořádku, policejní komisař, ale po stížnostech 
nespokojených mešťanů k vrchnostenskému úřadu a 
žádostech o „renovaci“ úřadu došlo 16. února tohoto 
roku k výměně osob na magistrátu. Představeným se 
stal Jan Josef Kašpar, jemuž město vděčí i za myšlenku 

VÝROČÍ ROKU 2022 Z HISTORIE MĚSTA

Rekvizice zvonů za 2.světové války
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založit nejstarší pamětní knihu města.
1797 (325 let) - Dne 21. července navštívil město 
kníže Alois z Lichtenštejna, stavebník kostela sv. 
Jakuba Většího, kterého pokračující práce zaujaly. Na 
hranicích města ho očekávalo šestačtyřicet slavnostně 
vystrojených jezdců. Kníže celou stavbu důkladně 
prohlédl.
1812 (210 let) - Byla zbourána dolní brána, nazývaná 
také farní, která stála pravděpodobně nedaleko pod 
farou někde u křižovatky ulic Podbranská a Klácelova 
(některé prameny udávají polohu výše až přímo u zdi 
fary v Klácelově ulici).
1827 (195 let) - Českotřebovským farářem se stal 
Antonín Altenhof (1827 – 1856), jeden z nejvýznam-
nějších představitelů církve v České Třebové.
1832 (190 let) - Krátce po slavnostním zahájení 
v roce 1811 byly ukončeny na dvacet jedna let práce 
na stavbě kaple Panny Marie na Horách u České 
Třebové. Teprve v tomto roce byly práce po peněžní 
podpoře měšťanů opět zahájeny.
1842 (180 let) - V České Třebové se začala psát histo-
rie železnice, když do kraje přišly trasovací oddíly, aby 
novou železnici zaměřily. Přípravnými pracemi také 
začala výstavba třebovického železničního tunelu.
1872 (150 let) - Vedle silnice do Litomyšle za 
podjezdem byl uveden do provozu nově postavený 
českotřebovský pivovar.
1872 (150 let) - Dne 1. prosince byla podána na c.k. 
místodržitelství v Praze žádost o povolení zřízení 
hasičského sboru v České Třebové. Ustavující valná 
hromada se konala 16. března 1873. Od roku 1887 má 
sbor vlastní spolkový prapor.
1882 (140 let) - Na Parníku zakoupila vídeňská 
firma HPS (Hermann Pollack´s Söhne) od Leopol-
da Ábelese textilní továrnu a začal tak její největší 
rozmach. Byla postavena nová přádelna a v dalších 
letech plynárna, komín, „Velký dům“ (1887) pro uby-
tování dělníků, kotelna, obytné domy „Vily“ a v parku 
ředitelská vila.
1882 (140 let) - Ve městě vznikl spolek – odbor 
Ústřední matice školské.
1887 (135 let) - V České Třebové vznikl odbor Čer-
veného kříže.
1892 (130 let) - První pokus o vytvoření symfonic-
kého orchestru s názvem Mládenecká kapela, kterou 
založil Karel Čížek.
1892 (130 let) - Na Vinohradech byla Josefem Vav-
řínem založena firma „První východočeská výroba 
harmonik a heligónem“. Kromě harmonik vyráběla 
i kolovrátky, flašinety, hrací skříně (orchestriony) a 
sestavovala klavíry.
1897 (125 let) - Do vesničky Kozlov přijel poprvé na 
prázdniny malíř a grafik Max Švabinský. Od té doby 
trávil na Kozlově prázdniny každý rok až do roku 
1919. Zajížděl sem i v době Vánoc a dalších svátků. 

Krajina kolem vesnice ho velmi inspirovala stejně jako 
manželka Ela, rozená Vejrychová, a celá Vejrychova 
rodina.
1902 (120 let) - Dne 11.listopadu došlo ve městě 
k velkému požáru, který začal v dřevěném stavení čp. 
9 v Klácelově ulici. 
1902 (120 let) - Byl zbourán tzv. první Müllerův 
most, který stál přibližně na úrovni současné náklado-
vé koleje u poštovní budovy na Pernerově náměstí.
1902 (120 let) - V opukovém lomu Na Skále došlo 
k objevu zajímavého přírodního úkazu; ve skalní sluji 
byla při lámání kamene objevena několik metrů dlou-
há část tzv. javorového kořene. Kořen získalo městské 
muzeum, ale po čase byl na výslovný příkaz prvního 
radního Gustava Štanglera rozřezán.
1907 (115 let) - Ve městě vznikl velký symfonický 
orchestr Smetana, jehož prvním dirigentem byl 
František Preisler, absolvent pražské konzervato-
ře Orchestru byl pražským c.k. místodržitelstvím 
schválen název Filharmonická jednota. Slavný název 
pěvecko-hudební spolek Smetana dostal až v roce 
1933. Orchestr Smetana se rozpadl v roce 1990, ale 
po několika letech na něho navázal Komorní orchestr 
Jaroslava Kociana.
1907 (115 let) - V lese za kaplí na Horách byla umís-
těna kamenná křížová cesta, jejíž restaurované pískov-
cové lunety, které stojí od roku 1991 při příchodu ke 
kapli na louce na terase nad pramenem. Na Horách 
byly také v tomto roce městem postaveny naproti 
budově hostince stálé kramářské boudy.
1912 (110 let) - Na konci prázdnin byla dokonče-
na výstavba téměř celé budovy českotřebovského 
gymnázia. Bylo dokončeno severní a východní křídlo 
budovy a studenti i učitelé školy se tak stěhovali pod 
vlastní střechu.
1912 (110 let) - Na Parníku byl v obecné škole 
ustaven Sbor dobrovolných hasičů a v témže roce byla 
stavitelem Františkem Plašilem postavena i hasičská 
zbrojnice; později byl u sboru založen divadelní odbor 
Vojan.
1917 (105 let) - V České Třebové začaly pracovat 
odbočky tajné organizace protirakouského podzemní-
ho hnutí s názvem Mafie, která podporovala snahy T. 
G. Masaryka o vznik samostatného státu. Ve stejném 
roce začala působit ve městě i další tajná organizace 
Devítka.
1917 (105 let) - Městské muzeum se přestěhovalo 
z nevyhovujících prostor měšťanské školy na náměstí 
(dnes radnice) a bylo otevřeno v nové budově c.k. 
reálky (dnešního gymnázia).
1917 (105 let) - Českotřebovský pivovar změnil ma-
jitele, jímž se stal Karel Lom s manželkou Anastázií. 
Tímto krokem začala nová (a nejslavnější) éra pivo-
varu. Na pivovar byla v roce 1948 uvalena národní 
správa a poté byl znárodněn. Jeho nepochopitelný 
konec nastal rozhodnutím rady ONV v Ústí nad 
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Orlicí v roce 1971, kdy byla výroba piva zastavena a 
vznikla sodovkárna. Úplný konec a demolice objektu 
se uskutečnila v roce 1985.
1922 (100 let) - Na podzim byla veřejnosti dána 
k užívání Jiráskova veřejná knihovna a čítárna. První 
své sídlo měla v zadní části budovy státní reálky vedle 
tělocvičny.
1922 (100 let) - Třebovští turisté založili odbor KČST 
(Klubu československých turistů). Ustavující schůze 
se konala dne 28. prosince.
1927 (95 let) - U vjezdu do obce Rybník byla zahájena 
výstavba nových dvou podjezdů pod železniční tratí.
1927 (95 let) - Byla založena první trampská osada 
Zrzavých snů, která měla svoje tábořiště na Srnově.
1932 (90 let) - Na tábořišti na Třebovských stěnách 
v Myší díře nad Skuhrovem se konal první trampský 
potlach (velký trampský táborový oheň s progra-
mem), od té doby zvaný Myšina, který pořádala 
trampská osada Korzáři. Pořádá se vždy v červenci 
a vznikl z tradice zapalování ohňů na státní svátek 
Cyrila a Metoděje a upálení Mistra Jana Husa.
1932 (90 let) - Bylo postaveno a slavnostně otevřeno 
levé křídlo školy v dnešní Habrmanově ulici (tzv. 
Červenka), kam byla umístěna chlapecká škola měš-
ťanská a dvě třídy obecné školy. Dnes je to jedna část 
základní školy Habrmanova. Druhé křídlo budovy 
školy bylo otevřeno v roce 1950. Ve stejném roce byla 
naproti zahájena výstavba budovy živnostenské školy 
(dnes VDA).
1932 (90 let) - Na budově sálu restaurace Na Horách 
byla 10. července slavnostně odhalena pamětní deska 
o pobytu Boženy Němcové s dětmi na Horách v roce 
1851.

1932 (90 let) - Na budově firmy Baťa v dolní části 
Hýlovy ulice byla slavnostně odhalena druhá pamětní 
deska slavnému českotřebovskému rodákovi Josefu 
Hýlovi, která je dílem třebovského rodáka sochaře 
Františka Formánka. Při odhalení promluvil i senátor 
Jiří Pichl.
1932 (90 let) - V parku před gymnáziem byla v den 
stého výročí narození dr. Miroslava Tyrše odhalena 
jeho busta umístěná na kamenném podstavci z neda-
lekého lomu Na Skále.
1932 (90 let) - Na železniční trati Česká Třebová – 
Olomouc byl znovu zprovozněn tunel za Třebovicí 
v Čechách, který byl zlikvidován v roce 2005 při 
modernizaci a narovnávání trati.
1937 (85 let) - Dne 1. ledna vznikla veřejná obchodní 
společnost „HPS – Česká Třebová – Parník“.
1937 (85 let) - V parku před budovou gymnázia byl 
postaven pomník padlým 1. světové války. K jeho 
odhalení došlo 4. července. Dne 17. září 1993 byla na 
pomníku odhalena deska na památku šesti třebov-
ských letců RAF.
1937 (85 let) - Místní odbor Národní jednoty severo-
české (NJS) uspořádal dne 1. srpna na českotřebov-
ském Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích 1. 
národní pouť NSJ, která byla jednou z největších akcí 
v historii města.
1937 (85 let) - Odmaturovali první studenti česko-
třebovského osmiletého reálného gymnázia, které po 
vyhlášení republiky a poté ještě v roce 1929 změnilo 
svůj název.
1942 (80 let) - Filip Žaba z Kozlova, vedoucí ilegální 
organizace Mladý východ působící v České Třebové, 
zavraždil dne 3. prosince 19-tiletého dělníka z Koz-
lova Františka Kolčavu. Vražda měla politický motiv 
a dodnes není přesně vysvětlena. Existují i dohady 
o činnosti Filipa Žaby, která nebyla zřejmě dodnes 
doceněna. Filip Žaba byl nacisty popraven v Berlíně.
1942 (80 let) - Dne 24. března proběhla rekvizice 
zvonů z třebovského kostela sv. Jakuba Většího pro 
válečné účely. Stejný osud postihl i dva zvony z kaple 
Na Horách a jeden menší zvon z kapličky v Moravské 
ulici. Dva zvony se po válce vrátily.
1942 (80 let) - Parnickou textilku převzala berlínská 
firma DETAG (Deutsche Textil Aktiengesellschaft), 
kam byla přestěhována část zbrojní výroby hambur-
ské firmy HAK. V posledních dnech války ji Němci 
opustily.
1947 (75 let) - Družstvo parnických kuželkářů se 
stalo mistry Československé republiky.
1947 (75 let) - Na budově bývalé parnické pošty byla 
odhalena pamětní deska poštmistru Karlu Votroub-
kovi, který byla ve válce vedoucím českotřebovské 
skupiny ilegální organizace Ústřední výbor odboje 
domácího (ÚVOD).
1947 (75 let) - Ve slavnostní síni reálného gymnázia 

Pamětní deska poštmistra Karla Votroubka
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(aule) byla otevřena zatím pravděpodobně největší 
výstava betlémů v historii města, která se stala skuteč-
nou událostí celých východních Čech.
1952 (70 let) - Po velké přesvědčovací kampani 
funkcionářů KSČ, Svazu žen a funkcionářů Národní 
fronty se podařilo dne 28. srpna vytvořit Jednotné 
zemědělské družstvo na Parníku a dne 6. září i v Čes-
ké Třebové. Ke slavnostnímu rozorání mezí došlo na 
Parníku dne 14. září a v České Třebové dne 14. října. 
Problémy v JZD však tím teprve začaly…
1952 (70 let) - Českotřebovská továrna na armatury 
se osamostatnila ze svazku Povážských strojíren, kam 
byla v roce 1948 začleněna, a přijala název Česká 
armaturka n.p. Česká Třebová.
1957 (65 let) - Byla začata výstavba elektrizace 
železničních tratí stejnosměrnou soustavou 3000 V i 
v České Třebové. Práce se protahovaly a první vlak ta-
žený elektrickou lokomotivou přijel do České Třebové 
dne 7. listopadu. Také bylo rozhodnuto o výstavbě 
lokomotivního depa.
1957 (65 let) - Po zmatcích a různých organizačních 
změnách vznikl na troskách zlikvidovaného soukro-
mého podnikání jednoúčelový strojírenský podnik 
Kovovýroba, řízený KNV (později přejmenován na 
Konventu a po revoluci z něho vznikla firma Korado, 
s.r.o.).
1962 (60 let) - Pracovníci tehdejší Osvětové besedy 
Oldřich Tomeš a Jiřina Umlaufová zahájili obnovenou 
tradici hudebních čtvrtků a abonentních cyklů Kruhu 
přátel hudby.
1972 (50 let) - Bylo dokončeno sídliště Pod Jelenicí.
1972 (50 let) - V kině Svět vystoupil slavný italský 
operní zpěvák, tenorista Gaetano Bardini, kterého na 
klavír doprovázel třebovský rodák František Preisler, 
dirigent olomoucké opery. Bardini koncertoval 
většinou v Metropolitní opeře v New Yorku nebo 
v milánské Scale.
1977 (45 let) - Zbouráním Balcarova domku čp. 841 
na rohu Smetanovy ulice a náměstí Míru (dnes Nové 
náměstí) začala demolice městské čtvrti Trávník, která 
trvala několik let.
1977 (45 let) - Turistický odbor TJ Lokomotiva uspo-
řádal první ročník turistického pochodu Putování za 
třebovským kohoutem, kterého se tehdy zúčastnilo 
806 turistů.
1977 (45 let) - V místnostech bývalého hostince U 
Paukrtů v ulici Rudé armády (dnes Moravská ulice) 
byl otevřen nový Klub důchodců.
1977 (45 let) - Dne 17. dubna byl v rámci kontroverz-
ního seriálu Třicet případů majora Zemana odvysílán 
díl Romance o nenápadné paní (čistě kriminální pří-
pad), jehož námětem byla událost, která se roku 1956 
stala na českotřebovském nádraží a kterou vyšetřoval 
třebovský kriminalista Václav Fürst.
1987 (35 let) - Po několika letech byla dokončena 

výstavba sídliště Lhotka a do panelových domů se 
stěhovali první obyvatelé. Současně byla na sídlišti 
otevřena nová prodejna potravin.
1987 (35 let) - Parta nadšenců uspořádala v obci 
Přívrat, kde nebyl jediný vinohrad, první Přívratské 
vinobraní. Akce se konala v sále restaurace U Coufalů 
a byla jednodenní.
1992 (30 let) - Bylo uzavřeno českotřebovské koupa-
liště společně s restaurací a místo od té doby značně 
zchátralo…
1992 (30 let) - Od ledna začalo pravidelné televizní 
vysílání Městského televizního studia.
1997 (25 let) - Dne 6. července město postihla 
ničivá povodeň, která trvala tři dny a při které byly 
zaplaveny části města Podhorka, Bezděkov, Zámostí, 
Chmelnice, Benátky a části Parníka i Lhotky. Bylo 
zasaženo 79 domů a evakuováno 7 osob. 
1997 (25 let) - Po rekonstrukci byl dne 10. září 
slavnostně otevřen Dělnický dům. O pět let později 
v roce 2002 (10 let) byl po další rekonstrukci vytvořen 
z kina Svět a Dělnického domu velký kulturní stánek 
– Kulturní centrum. Opět byl slavnostně otevřen o 
posledním víkendu v září 2002.
1997 (25 let) - Dne 4. října byla na rodném domě 
Františka Václava Krejčího v Klácelově ulici čp. 11 
(dnes již budova městského muzea) odhalena jeho 
pamětní deska.
1997 (25 let) - Dne 31. října byla slavnostním otevře-
ním uzavřena výstavba nového závodu Korado, a.s.
2002 (20 let) - V České čajovně byl pokřtěn druhý díl 
knihy Toulky minulostí Českotřebovska, věnovaný 
historii města ve 20. století, a videokazeta Bylo nebylo. 
Obě díla pokřtil starosta Jiří Pásek.
2002 (20 let) - Netradičně na Starém náměstí byla za-
hájena tradice principálem Josefem Janem Kopeckým 
zajímavá divadelní přehlídka Tyjátr na trati.
2002 (20 let) - V Rybníku u kurtů byla slavnostně 
otevřena nová Smyslově naučná stezka Údolím 
Skuhrovského potoka.
2002 (20 let) - Novým starostou města se stal Jaroslav 
Zedník, kterého zvolilo ustavující zasedání Zastu-
pitelstva města dne 15. listopadu. Jaroslav Zedník 
je starostou České Třebové již patnáct let. Také oba 
místostarostové Jaromíra Žáčková a Dobromil Keprt 
se za patnáct let nezměnili.
2007 (15 let) - V Bruselu převzal prestižní Descar-
tovu cenu za vědu a výzkum absolvent třebovského 
gymnázia prof. Ladislav Rob.
2007 (15 let) - V Kozlově byla dne 1. června slav-
nostně otevřena nová expozice v chaloupce Maxe 
Švabinského čp. 50.

Zpracoval  Karel Kubišta
(Zdroj – Kolektiv:  

Toulky minulostí Českotřebovska 1. a 2. díl, 
2000 a 2001) 
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+1557 (465 let) - Mikuláš Šud ze Semanína (1490 
– 23.4.1557), nejpozoruhodnější postava dějin Se-
manína, získal titul mistr svobodných umění, učil na 
Karlově univerzitě, vystudoval matematiku a hvězdář-
ství, spisovatel, astrologické předpovědi, předpovědi 
budoucnosti, vydavatel knih a dalších tiskovin
*1562 a +1612 (460 let a 410 let) - Jan Nepressius – 
Nepraš (1562 – 1612), přední humanista, syn třebov-
ského rychtáře, mistr pražské akademie, působil na 
univerzitě v Praze, později žatecký městský primas
+1627 (395 let) - Karel z Lichtenštejna (30.7.1569 
– 12.2.1627), majitel panství Lanškroun a Lanšperk, 
tedy i města Česká Třebová, nejznámější člen rodu 
Lichtenštejnů, který jako první získal knížecí titul, 
v erbu již užíval čtvrcený štít, který je dnes státním 
znakem knížectví v Alpách, a s jeho jménem jsou 
spojeny i popravy 27 českých pánů na Staroměstském 
náměstí v roce 1621.
*1777 (245 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
+1817 (205 let) - Martin Leonard Broulík (9.11.1751 
– 4.6.1817), českotřebovský učitel, hudební skladatel 
a varhaník třebovského kostela, skladatel duchovních 
skladeb (mše, pastorely, pastorální mše, rekviem, mo-
tetta, skladby k poctě Panny Marie), složil mši Missa 
Pastorelis, Pastorellu in F Major a Českotřebovskou 
pastorelu, rozsáhlé Oratorium de passione Domini 
Nostri Jesu Christi je komponováno na český text, syn 
třebovského kováře Františka Broulíka
*1842 (180 let) - Jan Tykač (31.10.1842 – 13.11.1921), 
učitel, zakladatel městského muzea, kulturní, muzejní 
a vlastivědný pracovník, spoluzakladatel a předseda 
spolku divadelních ochotníků, spisovatel, historik, 
autor třídílné knihy „Povídky“ o České Třebové
*1852 (170 let) - PhMr. Adolf Jan Zapský (28.5.1852 
– 23.9.1928), lékárník, veřejný činitel, zakladatel Čes-
ké spořitelny v České Třebové, povýšen do rytířského 
stavu
*1852 (170 let) - Antonín Felcman (7.12.1852 
– 5.12.1929), majitel pily, továrny na nábytek, 
zámečnictví a obchodu s uhlím na Trávníku, veřejný 
činitel, spoluzakladatel třebovského Sokola, náměstek 
starosty města i okresního starosty, starosta města 
(1891 – 1893), čestný měšťan města.
*1857 (165 let) - Jaroslav Štangler starší (18.12.1857 
– 25.4.1901), veřejný činitel, první náměstek starosty, 
člen Sokola a DS Hýbl, majitel řeznického a uze-
nářského závodu, předseda Společenstva řezníků a 
uzenářů, zakladatel jatek
*1862 (160 let) a +1892 (130 let) - Hubert Gordon 

Schauer (27.10.1862 – 26.7.1892), žurnalista, literární 
kritik, spisovatel a publicista; jeden z vůdců České 
moderny, litomyšlský rodák, zemřel v lázních Na 
Horách u České Třebové
*1862 (160 let) - František Maloch (24.4.1862 – 
13.1.1940), botanik, středoškolský profesor na česko-
třebovském gymnáziu
*1862 (160 let) - Karel Kovařovic (9.12.1862 – 
6.12.1920), dirigent, učitel, korepetitor a hudební 
skladatel, zamiloval si obec Přívrat, kde složil operu 
Psohlavci
*1867 (155 let) - František Václav Krejčí (1867 – 
1941), učitel, novinář, literární, divadelní a hudební 
kritik, spisovatel, překladatel, přední člen sociálně 
demokratické strany, člen Národního výboru a pozdě-
ji Národního shromáždění a senátor; velitel Poselstva 
vlády Československé republiky do Ruska k legiím 
s cílem uklidnit situaci a zajistit odsun vojsk do vlasti, 
což se zdařilo; narodil se v Klácelově ulici v čp. 11
*1872 (150 let) a +1952 (70 let) - Jiří Pichl (18.2.1872 
– 28.12.1952), novinář, politik, senátor, první starosta 
pražských královských Vinohrad po vzniku republiky, 
čestný občan města Česká Třebová, redaktor Českého 
slova, působil v novinářských organizacích Spolek 
českých žurnalistů, Jednota českých novinářů a 
Syndikát československých novinářů, pohřben na 
Vinohradském hřbitově
*1872 a +1947 (150 let a 75 let) - MUDr. František 
Lašek (22.11.1872 – 4.5.1947), lékař, veřejný činitel, 
historik, čestný občan města Česká Třebová 
*1872 (150 let) - Karel Jankele mladší (29.12.1872 – 
1.1.1920), malíř betlémů
+1882  (140 let) - František Matouš Klácel (7.4.1808 
– 17.3.1882), jeden z nejslavnějších třebovských rodá-
ků, národní buditel, pedagog, vychovatel, žurnalista, 
básník, spisovatel, literární kritik, profesor teologie 
na filozofickém ústavu v Brně, člen řádu augustini-
ánů, přítel J. G. Mendela (zakladatel genetiky), B. 
Němcové, (spisovatelka) a dalších osobností, redaktor 
Moravských novin a Týdenníku, filozof, zakladatel 
bratrstva Jednota českomoravská, účastník revoluč-
ních událostí roku 1848 (člen Národního výboru a 
organizátor Slovanského sjezdu)
*1882 (140 let) - Rudolf Vejrych mladší (18.1.1882 – 
18.2.1939), malíř, výtvarný redaktor a pedagog
*1882 (140 let) - Josef Felix (29.12.1882 – 22.8.1916), 
středoškolský profesor, veřejný činitel, funkcionář 
Sokola, zabit v bojích 1. světové války na italské frontě
*1892 (130 let) - Josef Gzíl mladší (20.8.1892 – 
15.2.1965), obchodník, sběratel, mecenáš výtvarného 
umění
*1892 (130 let) - Karel Kšír (23.12.1892 – 
13.12.1944), herec a režisér ochotnického divadla 

VÝROČÍ TŘEBOVSKÝCH RODÁKŮ A OBČANŮ
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v České Třebové, člen DS Hýbl
*1897 (125 let) - Josefa Kšírová (16.7.1897 
– 13.2.1980), rozená Černá, herečka a režisérka ochot-
nického divadla v České Třebové, členka DS Hýbl
1902 (120 let) - František Dostál (1902 – 20.9.1944), 
skaut, vůdce prvního českotřebovského skautského 
oddílu, učitel, člen vedení protifašistického odboje ve 
východních Čechách, vězněn v Terezíně, odsouzen a 
popraven; první třebovský junácký domov v Javorce 
nesl jeho jméno
*1902 (120 let) - Růžena Barbora Sobotková 
(12.3.1902 – 26.2.1974), třebovská fotografka, členka 
dramatického odboru Sokola
*1902 (120 let) a +1982 (40 let) - František Lukavský 
mladší (24.10.1902 – 5.8.1982), nakladatel, knih-
kupec, člen Sokola a Klubu českých turistů v České 
Třebové
*1907 (115 let) - Olga Marklová (7.7.1907 – 
30.6.1993), herečka ochotnického divadla, členka DS 
Hýbl a divadelního odboru Sokola
1907 (115 let) . František Vrbický (6.6.1907 – 
7.10.1983), učitel a přírodovědec
*1907 (115 let) - MUDr. Josef Vařečka (16.11.1907 – 
14.2.1985), českotřebovský lékař
*1907 (115 let) - Emil Mikolecký (21.3.1907 – 
5.1.1988), správce městského muzea, učitel, hudebník, 
kronikář, vlastivědný pracovník
*1912 (110 let) - Jan Mehl (1912 – 1990), akademický 
malíř, restaurátor, žák Františka Kupky 
*1912 (110 let) - Karel Tomeš (28.12.1912 – 
2.7.1991), všestranný lidový umělec, malíř, sochař, 
řezbář, divadelník, zpěvák, herec a režisér ochotnické-
ho divadla, člen DS Hýbl
*1912 (110 let) - Božena Čiháková (1912 – 
1.11.1996), taneční mistrová, metodik pro tanec a 
společenskou výchovu pro východní Čechy, družka 
spisovatele Jana Žáčka
*1912 (110 let) - Karel Voleský starší (28.10.1912. 
– 8.8.1998), fotograf, turista, odborný pracovník 
československých drah
*1912 (110 let) - Felix Křížek (10.7.1912 – 
27.4.1998), hostinský restaurace Na Horách
*1912 (110 let) - Antonín Plocek (11.4.1912 – 
2.7.1941), válečný letec, padl za 2. světové války
*1917 (105 let) - Otto Konopka (21.3.1917 – 
26.4.2008), výtvarník, malíř, grafik, žil ve Zlíně, velký 
příznivec Č. Třebové a Jabkancové pouti
+1922 (100 let) - Leopold Pollack (1839 – 22.3.1922), 
majitel a starší šéf firmy HPS (Hermann Pollack´s 
Söhne), jejíž jedna pobočka byla také na Parníku. 
Později byla firma znárodněna na dostala jméno Perla 
a Primona. Dnes stojí na jejím místě obchodní zóna.
*1922 (100 let) - PhMr. Josef Chmelík (20.5.1922 – 
27.10.1995), lékárník, sportovec
*1922 (100 let) - Václav Blažek (12.7.1922 – 
28.1.2004), textilní odborník a sportovec

+1932 (90 let) - Gustav Habrman (24.1.1864 – 
22.3.1932), novinář, politik, první československý 
ministr školství a národní osvěty, později ministr 
sociální péče; narodil se v chalupě Na Splavě, k jejíž 
demolici došlo v roce 1966.
*1932 (90 let) - Jan Žáček (31.1.1932 – 13.6.2008), 
scénárista, dramaturg divadla Rokoko, spisovatel, 
režisér a herec, rozhlasový a televizní dramatik; autor 
historických knih Dřevoryt o knězi a rychtářovi, Apo-
kryf o hraběti Šporkovi a Epilog a další; držitel řádu 
sv. Cyrila a Metoděje; dlouhá léta žil v České Třebové
+1932 (90 let) - Emil Pětník (26.11.1875 – 
28.10.1932), českotřebovský obchodník
*1932 (90 let) - Václav Beránek (8.2.1932), narozen 
ve Zhoři, výtv. redaktor, malíř, grafik, ilustrátor a 
typograf, člen Skupiny devíti, skupiny Kontrast a 
Českého fondu výtvarných umění, výstavy v Čechách, 
v Chicagu. Působil v časopise Červený květ, v KN 
Ostrava a v Profilu
*1932 (90 let) - PhDr. Jan Kapusta (17.12.1932 – 
7.5.2011), publicista, kulturní pracovník, hudební 
vědec a muzejník, zakladatel správní rady Nadace 
Bohuslava Martinů, autor deseti knih a asi pěti set 
publikací o hudbě a výtvarném umění 19. století
+1932 (90 let) - Antonín Kleinpetr (19.11.1869 – 
20.8.1932), operní pěvec a učitel hudby
*1932 (90 let) - Josef Zeman – Švýcar (7.3.1932 - 
16.6.2013), skaut, chatař a sportovec
*1932 (90 let) - Prof. RNDr. Ladislav Rob DrSc. 
(26.8.1932 - 6.8.2013), vědec, fyzik, držitel Descartovy 
ceny
*1932 (90 let) - Ing. Zdeněk Lang (5.12.1932 – 
25.2.2001), veřejný činitel, starosta města, radní, 
stavební odborník, sportovec
*1932 (90 let) - Josef Slavík (22.4.1932), středoškol-

Gustav Habrman, ministr první čs. vlády
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ský profesor na SPŠŽ, vedoucí redaktor studia roz-
hlasu po drátě, dopisovatel Jiskry Orlicka, Pochodně, 
Orlických novin
+1937 (85 let) - Tomáš Garrigue Masaryk (7.3.1850 
– 14.9.1937), první český prezident, čestný občan 
města Česká Třebová
+1937 (85 let) - Josefa Vejrychová – Dapeciová 
(19.2.1851 – 9.5.1937), lidová spisovatelka, autorka 
knihy Jak bývalo v Kozlově, kterou ilustroval Max 
Švabinský
*1937 (85 let) - Hana Habrmanová (19.1.1937 – 
11.6.2004), středoškolská profesorka českotřebovské-
ho gymnázia (český jazyk, dějepis)
+1942 (80 let) - Vlastimil Macháček (25.4.1908 – 
25.4.1942), letec hrdina, padl ve 2. svět. válce
+1962 (60 let) - Maxmilian Theodor Jan Švabinský 
(Max Švabinský) (17.9.1873 – 10.2.1962), malíř, gra-
fik, kreslíř, ilustrátor, pedagog a rektor AVU, jeden ze 
zakladatelů moderního výtvarného umění 20. století, 
manžel Ely Vejrychové z Kozlova, adoptivní otec 
Zuzany Vejrychové - Švabinské
+1967 (55 let) - Ela Švabinská – Vejrychová 
(19.11.1878 – 10.8.1967), první manželka a modelka 
malíře a grafika Maxe Švabinského
+1967 (55 let) - Josef Jindra (7.11.1885 – 11.7.1967), 
zakladatel výroby armatur v České Třebové, majitel 
továrny Jindra na Parníku
+1972 (50 let) - Milan Zahálka (4.3.1923 – 
22.6.1972), regionální historik
+1972 (50 let) - Eduard Spirman (20.2.1905 – 
7.9.1972), středoškolský profesor
+1977 (45 let) - Jiří Krejčí (1.12.1899 – 8.6.1977), 
syn F.V. Krejčího, akademický malíř, sochař, výtvarný 
kritik a spisovatel
+1987 (35 let) - Otto Fusek (9.4.1909 – 6.4.1987), 
malíř, grafik, ilustrátor, uměleckoprůmyslový výtvar-
ník
+1987 (35 let) - Marie Blodíková (5.9.1910 – 
23.4.1987), českotřebovská herečka a režisérka DS 
Hýbl
+1987 (35 let) - Karel Plicka (14.10.1894 – 6.5.1987), 

režisér, scénárista, kameraman, hudebník a hudební 
vědec, dirigent, pedagog na AMU a FAMU, spisovatel, 
sběratel písní a folklóru, fotograf, natočil filmovou 
poemu „Zem spieva“ (1933), vydal knihu fotografií 
Prahy, nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka III. 
třídy (in memoriam, 1991), matka (roz. Horčičková) 
pocházela z České Třebové, kde strávil část dětství a 
vychodil měšťanskou školu
+1987 (35 let) - Bedřich Slavík (2.4.1924 – 
4.12.1987), ornitolog, entomolog, vedoucí přírodo-
vědného odd. Krajského muzea v Jihlavě
+1992 (30 let) - Milada Gzílová (29.12.1898 – 
20.11.1992), manželka obchodníka, členka třebov-
ského Sokola, dárce domu čp. 11 v Klácelově ulici pro 
vybudování městského muzea
+1992 (30 let) - Hubert Vencl starší (23.10.1904 
– 4.6.1992), zaměstnanec ČSD v dílnách, jeden z 
průkopníků Jabkancové pouti
+1997 (25 let) - František Mrkvička (17.2.1904 – 
5.8.1997), pracovník v bankovnictví, ředitel spořitelny 
v České Třebové, člen Sokola
+2002 (20 let) - Pavel Borůvka (26.3.1945 – 
2.9.2002), hudebník, zpěvák, učitel odborných před-
mětů na VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana
+2002 (20 let) - František Brokeš (4.3.1918 – 
5.4.2002), regionální českotřebovský fotograf
+2002 (20 let) - Jaromír Roller mladší (13.3.1943 – 
9.10.2002), hudebník a fotograf, žil v Šumperku
+2002 (20 let) - Jiří Seidl (18.4.1943 – 26.5.2002), 
pedagog, hudebník, člen několika orchestrů, vedoucí 
obchodního úseku zásobovacího skladu ČD v České 
Třebové
+ 2007 (15 let) - František Preisler ml. (23.10.1973 
- 30.7.2007), dirigent, herec, hudebník, skladatel, zpě-
vák; šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc, Hud. 
divadla Karlín, dirigent opery Národního divadla; 
dirigent muzikálu A.L.Webbera Jesus Christ Superstar

Zpracoval  Karel Kubišta
(Zdroj – Kolektiv: Toulky minulostí Českotřebovska 1. a 

2. díl, 2000 a 2001)

Josefa Vejrychová-Z. Jan Tykač Max Švabinský Adolf Jan Zapský
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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 nej-
vyšším samosprávným orgánem města Česká 
Třebová. Má 27 členů a vykonává nejdůležitější 
pravomoci v oblasti samostatné působnosti 
města, které jsou vymezeny zákonem o obcích.

RADA MĚSTA
Rada města (dále jen „RM“) je výkonným orgá-
nem obce v oblasti samostatné působnosti, má 
9 členů a ze své činnosti se zodpovídá zastupi-
telstvu města. V oblasti přenesené působnosti 
přísluší RM rozhodovat jen tehdy, stanoví-li tak 
zákon.

Výbory Zastupitelstva města
•	 Finanční výbor
•	 Kontrolní výbor

Komise Rady města
•	 Inventarizační komise
•	 Škodní komise
•	 Povodňová komise obce
•	 Komise pro přidělování bytů v domech s pe-

čovatelskou 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 potřeb-

ným
•	 Komise pro územní plánování

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.

OSADNÍ VÝBORY  
(Aktuální stav předsedů)
Skuhrov - Předseda: Daniel Klika 
Kozlov - Předseda: Jaroslav Pakosta
Lhotka - Předseda: Aleš Valenta
Svinná - Předsedkyně: Mgr. Petra Válková
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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

Ing. Michal Kadlec člen RM a ZM Koalice pro Č.Třebovou

Mgr. Jan Kovář člen RM a ZM ČSSD s nestraníky

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

Bc. Milan Mikolecký člen RM a ZM Koalice pro Č.Třebovou

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

Ladislav Vraspír člen RM a ZM ODS

Jaroslav Badzik člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

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

Mgr. Radim Kolář člen ZM Nestraníci

Soňa Mužíková členka ZM 27 statečných

Bc. Zuzana Nejedlá, DiS. členka ZM Nestraníci

MUDr. Igor Paar člen ZM ČSSD s nestraníky

Zbyněk Ruda člen ZM Česká pirátská strana

Ing. Bc. Aleš Spirman člen ZM 27 statečných

Ing. Aleš Stránský člen ZM Nestraníci

Lubomír Vašina člen ZM Třebováci Pro Zdraví a sport

Bc. Martin Voleský člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

PharmDr. Richard Záveský člen ZM Koalice pro Č.Třebovou

Jaroslav Zedník člen ZM Nestraníci

JUDr. Magdaléna Zemková, Ph.D. členka ZM Nestraníci
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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
•	 Speciální základní škola, mateřská škola a 

praktická škola Ústí nad Orlicí, odloučené 
pracoviště Česká Třebová

•	 Základní škola Č. Třebová, Habrmanova
•	 Základní škola Č. Třebová, Nádražní
•	 Základní škola Č. Třebová, Ústecká
•	 Gymnázium Č. Třebová, Tyršovo nám.
•	 Střední škola technická a dopravní Gustava 

Habrmana Česká Třebová
•	 Dům dětí a mládeže Kamarád Č. Třebová, Sadová
•	 Základní umělecká škola Č. Třebová, Koz-

lovská
•	 Mateřská škola a Základní škola Na rovině  

v Chrudimi, pobočka Č. Třebová, Pod 
Jelenicí

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 dokumen-
tů a podpisů, pracoviště CZECH POINT, 
JSDHO

•	 oddělení provozní
•	 mediální asistent
Odbor rozvoje města a investic
•	 stavební a investiční činnost, státní památko-

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

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

ochrana přírody a krajiny, ochrana zeměděl-
ského půdního fondu, lesní hospodářství, 
myslivost, oddělení vodního hospodářství, 
rybářství, ochrana zvířat proti týrání, rostli-
nolékařská péče

Útvar vnitřního auditu
Odbor právní
•	 oddělení pro přestupky a oddělení exekuční
Odbor výstavby
•	 obecný stavební úřad, vyvlastňovací úřad, 

přidělování čísel popisných a evidenčních
Odbor majetku města
•	 evidence a správa nemovitého majetku města
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
•	 školství, kultura, tělovýchova, protidrogový 

koordinátor, dotace
Odbor obecní živnostenský úřad
•	 registrace podnikatelů, živnostenská kon-

trola, 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 pracovní-

ci, sociální kurátor, výkon funkce opatrovníka 
nesvéprávných osob, výměna parkovacích 
průkazů pro osoby se zdravotním postižením, 
agenda bytů pro sociálně potřebné občany 
a agenda bytů v domech s pečovatelskou 
službou, evroklíče, poradce pro národnostní 
menšiny)

•	 oddělní sociálně právní ochrany dětí (výkon 
opatrovnictví nezletilých dětí, náhradní rodin-
ná 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 hospo-
dářství, taxi služby, emisní stanice, radary

ROZMÍSTĚNÍ ODBORŮ MěÚ ČESKÁ TŘEBOVÁ 
V JEDNOTLIVÝCH BUDOVÁCH
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Přehled platných OZV schválených ZM Č. Třebová 
(Zveřejněno na www.ceska-trebova.cz)
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 podmínky k zabez-
pečení požární ochrany při akcích, kterých se 
zúčastní větší počet osob

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

2003-2004  Nezůstala žádná platná vyhláška
2005
5/2005  o vytvoření a použití účelových prostředků 

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 základních škol 

zřizovaných městem Česká Třebová
2008-2011 Nezůstala žádná platná vyhláška
2012
1/2012  o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 

a ukončení veřejnosti přístupných tanečních 
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 
v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku

2013
3/2013  k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku
2014
2/2014  Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitostí
2015-2016 Nezůstala žádná platná vyhláška
2017
1/2017 o stanovení školských spádových obvodů ma-
teřských škol zřizovaných městem Česká Třebová
2018 Nezůstala žádná platná vyhláška
2019
1/2019 o regulaci provozování hazardních her
3/2019 o místním poplatku ze psů
2020
1/2020 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství
2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství
2021
2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpado-

vého hospodářství
3/2021 o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství na území města Č. Třebová
2022
1/2022 o době nočního klidu
Přehled platných nařízení 
Rady města Česká Třebová
Zveřejněno na www.ceska-trebova.cz, 
v rubrice město a samospráva 
2009
1/2009  o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt od-

straňování závad ve schůdnosti místních 
komunikací a průjezdních úseků silnic

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

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

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

2020
1/2020 o placeném stání na místních komuni-
kacích + ceník pro stání silničních motorových 
vozidel dle nařízení RM č. 1/2020

Kultura 
•	 Kulturní centrum Česká Třebová
•	 Městská knihovna Česká Třebová
•	 Městské muzeum Česká Třebová
Školství
•	 Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova
•	 Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště
•	 Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu
•	 Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady
•	 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice
•	 Základní škola Česká Třebová, Nádražní  ulice
•	 Základní škola Česká Třebová, Ústecká ulice
•	 Dům dětí a mládeže Kamarád Č. Třebová, Sadová
•	 Základní umělecká škola Č. Třebová, Tyršovo nám.
Sociální oblast
•	 Sociální služby Česká Třebová
•	 Kontakt na SENIOR DOPRAVU: 728 417 506
SPOLEČNOSTI ZALOŽENÉ MĚSTEM Č. TŘEBOVÁ
•	 Eko Bi s.r.o. TEZA, s. r. o.
•	 Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA
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VÝŠE SPRÁVNÍCH POPLATKŮ VYBÍRANÝCH MÚ Č.TŘEBOVÁ
Správní poplatky je možné platit v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostním převodem 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, nadačního, spolkového…, 
Rejstříku trestů a Rejstříku trestů právnické osoby, výpis z bodového 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 osobu 100 Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč 
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou osobu (formou kolkové známky) 500 Kč
Občanské průkazy: 
 Vydání občanského průkazu 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 ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
      a) občanům starším 15 let         500 Kč
      b) občanům mladším 15 let         300 Kč
Vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
      a) občanům starším 15 let         200 Kč
      b) občanům mladším 15 let  100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let          100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 200 Kč
Vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí 
zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávně-
ně provedené zápisy         200 Kč
Vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti nebo jeho vydání z jiného osobního 
důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občankého průkazu      200 Kč
Převzetí OP průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti  100 Kč
Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití OP obecním úřadem ORP       100 Kč
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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 cestovního 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 kon-
krétnímu 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 jejího použití v zahraničí 300 Kč
Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího 
použití v zahraničí – za každý podpis nebo otisk razítka 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
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

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
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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
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 vod. díla určeného pro čištění odpad. vod do kapacity 50 ekvivalentních obyv. 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 rozhod-
nutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním 
samosprávným celkem.
Poznámky:
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním sou-

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

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

ných 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 vod. díla určeného pro čištění odpad. vod do kapacity 50 ekvivalentních obyv. 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 tech-
nických požadavků na bezbariérové užívání staveb 5 000Kč
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace 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 mimořádné 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 sta-
vebního 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 veřejnoprávní smlou-

vou 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.
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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 stanovených v přísluš-
ných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanove-
ných 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 staveb-
ního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 staveb. zákona a jiné staveb. úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 staveb. zákona.

Položka 19  zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (výňatek textu)
Vydání rozhodnutí o vyvlastnění 5 000 Kč
Položka 20 zák. 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 položek 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 územ-
ním 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 kolaudačního 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 vydání kolaudač-

ního 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 kolaudačního rozhod-

nutí 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 účastníka 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 kontrolní prohlídky.

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 povolá-
ní nebo funkce, pro rybářské hospodáře a rybářské stráže 100 Kč
10 let 500 Kč
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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 stav. povolení 1 000 Kč
- Vydání Rozhodnutí o povolení k odstranění stavby 500 Kč
-  Místní šetření nebo ohledání na místě - za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu 500 Kč
- Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďo-
vání odpadů 1 000 Kč 
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 
Položka 24 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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 živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese. 
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky 
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se 
vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši 
odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního 
místa veřejné správy, vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) 
je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno. Položka 3 zák. č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějčích předpisů (výňatek textu). 
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
Položka 6 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějčích předpisů
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 stanoveným zvláštním právním předpisem.
Předmětem poplatku není: Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním 
rejstříku nebo jiném rejstříku.
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SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších  
předpisů 
Článek 1 - Náklady na pořízení kopií a tisku
Náklady na pořízení listinných kopií:
Kopírování   
- kopie (tisk) formátu A4 - černobílá, jednostranná 2 Kč 
- kopie (tisk) formátu A4 - černobílá, oboustranná 4 Kč
- kopie (tisk) formátu A4 - barevná, jednostranná 10 Kč 
- kopie (tisk) formátu A4 – barevná, oboustranná 20 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – černobílá, jednostranná   3 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – černobílá, oboustranná   6 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – barevná, jednostranná 15 Kč
- kopie (tisk) formátu A3 – barevná, oboustranná                 30 Kč
Náklady na pořízení elektronické kopie skenováním
- elektronická kopie formátu A4 – barevná i černobílá   2 Kč
- elektronická kopie formátu A3 – barevná i černobílá   3 Kč
Článek 2 - Náklady na opatření technických nosičů dat
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. 2/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zasedání 
dne 13.09. 2021 usnesením č. 127 usneslo vydat na základě 
§ 14 zákona č. 565/1990 Sb., O místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon 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 ,,vyhláš-
ka“):
Čı. 1 Úvodní ustanovení
(1) Město Česká Třebová touto vyhláškou zavádí místní 
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen 
,,p0platek“).
(2) Správcem poplatku je Městský úřad Česká Třebová.1
Čı. 2 Poplatník
(1) Poplatníkem poplatku j ez :
a) fyzická osoba přihlášená ve městě3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná 
fyzická osoba a která je umístěna na území města.
(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplat-
kovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 5  Účinnost
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Tato 
vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
ČI. 3 Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
ČI. 4 Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nej-
později do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení poplatník uvedeó
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný 
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo 
podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnic-
ká 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 činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména sku-
tečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku, a jde-li 
o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identi-
fikační údaje nemovité věci zahmující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Do-
hody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku 
pro doručování.7
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených V ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala.8
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu 
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku auto-
matizovaným způsobem zjistit Z rejstříků nebo evidencí, do 
nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů 
zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
ČI. 5 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 720 Kč..

(2) Poplatek se V případě, že poplatková povinnost vznikla 
Z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě, snižuj e o jednu 
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konciw
a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z 
důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahmující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné
na území města, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalen-
dářní měsíc, na jehož konci“
a) je v této nemovité věci přihlasena alespoň l fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
ČI. 6 Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.dubna 
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvede-
ném v odstavci l, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne 
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi 
dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. l této 
vyhlášky.
ČI. 7 Osvobození
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povin-
nost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která jen
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci v jiné obci
a má V této jiné obci bydliště,
b) 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,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce 
S rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, 
domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v 
chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou 
osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2) Od poplatku se osvobozují poplatníci, kterým poplatková 
povinnost vznikla Z důvodu přihlášení ve městě, po dobu, 
kdy pobývají V zahraničí, pokud V zahraničí pobývají déle
než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
(3) Od poplatku se osvobozují poplátníci, kterým poplatková 
povinnost vznikla Z důvodu přihlášení ve městě, po dobu 
pobytu vústavech zdravotní nebo sociální péče, které nejsou 
uvedeny V čl. 7 odst. l vyhlášky, pokud v těchto zařízeních 
pobývají déle než 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
Od poplatku se osvobozují poplatníci, kterým poplatková 
povinnost vznikla Z důvodu přihlášení ve městě, do věku tří 
měsíců života.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost 
vznikla Z důvodu vlastnictví nemovité věci zahmující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na 
území města, a které současně poplatková povinnost vznikla z 
důvodu přihlášení ve městě.
Osvobození se vztahuje na povinnost platit poplatek dle čl. 2 
odst. 1 písm. b) vyhlášky.
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1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená měs-
tem jsou povinny odděleně soustřeďovat následující Složky:
a) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (dále jen 
,,bioodpad“),
b) papír,
c) plasty,
d) nápojové kartony,
e) sklo čiré,
Í) sklo barevné,
g) 1<0Vy„
h) textil,
i) nebezpečný odpad,
j) objemný odpad,
k) jedlý olej a tuk,
l) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí Zbylý komu-
nální odpad po stanoveném vytřídění podle odst. l písm. a) 
až k).
Čr. 3 Soustřeďování papíru, plastů, nápojových kartonů, 
skla čìrého a barevného, kovů, textilu jedlých olejů a tuků, 
bioodpadů
l) Papír, plasty, nápojové kartony, sklo čiré a barevné, kovy, 
textil, jedlé oleje a tuky, bioodpady se odděleně soustřeďují do 
zvláštních sběmých nádob.
2) Zvláštní Sběmé nádoby jsou barevně odlišeny, oznaceny 
príslusnými nápisy a jsou umísteny na stanovištích. Infonnace 
o stanovištích na odděleně soustřeďovaný komunální odpad 
jsou k dispozici na Městském úřadě Česká Třebová - odbor 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území 
města Česká Třebová
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zasedání 
dne 13.09.2021 usnesením č. 128 usneslo vydat na základě § 
59 Odst. 4 zákona 541/2020, O odpadech, (dále jen ,,zákon 
o odpadech“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 Odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška“):
Č1.1 Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospo-
dářství na území města Česká Třebová (dále také ,,město“).
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává 
do obecního Systému, odkládat na místa určená městem V 
souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii 
nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpa-
dech a touto vyhláškoul.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému 
odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků S ukon-
čenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, 
stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpaduz.
4) Stanoviště sběmých nádob je místo, kde jsou Sběmé nádo-
by trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího naklá-
dání s komunálním odpadem. Stanoviště sběmých nádob jsou 
individuální nebo společná pro více uživatelů.
5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která produkuje 
komunální odpad, může na základě smlouvy s městem využít 
Systému zavedeného městem pro nakládání S komunálním 
odpadem3.
Cl. 2 Oddělené soustřeďováııí komunálního odpadu

Přílohy k OZV č. 2/2021 
o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářstv najdete na internetových stránkách 
Města Česká Třebová pod adresou:  
https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.ashx?id_
org=2175&id_dokumenty=34154

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených 
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo 
úlevu zaniká.“
ČI. 8 Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.“ Včas 
nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků muozve 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.15
ČI. 9 Odpovědnost za zaplacení poplatku“
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 poplat-
ková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné 
procesní postavení jako poplatník. V případě podle odstavce 
vv l vymerí správce poplatku poplatek zákonnému zástupci 
nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců 
nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povin-
nost společně a nerozdílně.
ČL10 Společná ustanovení
Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, 
která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu S 
touto jednotkou spojeným podílem na společných částech 
domu, a pokud je S ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i 
spolu S podílem na

tomto pozemku.“ Na svěřenský fond, podílový fond nebo 
fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je 
vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální 
odpad hledí jako
na vlastníka této nemovite věci. 18
ČL11 Přechodná ustanovení
Údaje ohlášene poplatníkem místního poplatku za provoz 
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti 
této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 
1 této vyhlášky. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím 
účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních 
právních předpisů.
ČL12 Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
kterou vydalo Zastupitelstvo města Česká Třebová dne 
09.12.2019.
ČL13 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2022 .
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Přílohy k OZV č. 3/2021 
o stanovení obecního systému odpadového hos-
podářství na území města Česká Třebová najdete na 
internetových stránkách Města Česká Třebová pod 
adresou: https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.
ashx?id_org=2175&id_dokumenty=34172

životního prostředí a jsou zveřejněny na webových stránkách 
města4.
3) Zvláštní Sběmé nádoby jsou barevně odlišeny a označeny 
příslušnými nápisy:
a) barva modrá - Sběmé nádoby na papír a nápojové kartony,
b) barva bílá - sběrná nádoba na sklo čiré,
c) barva zelená - sběmá nádoba na sklo barevné,
d) barva žlutá - sběmá nádoba na plasty,
e) barva šedá - sběmá nádoba na kovy,
Í) barva hnědá - Sběmé nádoby na bioodpady,
g) barva zelená - sběrná nádoba na j edlý tuk a olej5,
h) barva bílá - sběrná nádoba na textil.
4) Do zvláštních sběmých nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Zvláštní Sběmé nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo 
mozno uzavrít a odpad z nich pri manipulaci nevypadával. 
Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno obj em odpadu 
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6) Systém odděleného soustřeďování komunálního odpadu 
dle předchozích odstavců je doplněn o systém adresného 
odkládání komunálního odpadu, a to pro tříděné složky: 
papír, plasty a bioodpad. Adresné odkládání je odkládání 
komunálního odpadu do čipem označených sběmých nádob 
přistavených ke svozu.
7) Stanovištěm pro účely systému adresného odkládání 
komunálního odpadu se rozumí přechodne stanoviště v den 
svozu pro skupinu účastníků systému (jeden a více účastní-
ků), kteří odkládají odpady do společných nádob zejména u 
rodinných domů, bytových jednotek nebo bytových domů.
8) Ve svozový den je každá obsloužená nádoba systému 
adresného odkládání odpadů zaevidovana do databáze. 
Informace o harmonogramu svozu jsou k dispozici na Měst-
ském úřadě Ceska Třebová - odbor životního prostředí a jsou 
Zveřejněny na webových stránkách města4.
9) Papír, plast, sklo čiré a barevné, kovy, bioodpady, jedlé oleje 
a tuky a textil lze také odevzdávat ve sběmém dvoře V ulici 
Semanínská čp. 2199 v Ceské Třebové, v jeho provozních 
hodinách (dále jen ,,sběmý dvůr“)
ČI. 4 Soustřeďování nebezpečného odpadu
Soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno celoročně 
prostřednictvím sběmého dvora. Inforinace o provozní době 
sběmého dvora jsou k dispozici na Městském úřadě Česká 
Třebová - odbor životního prostředí a jsou zveřejněny na 
webových stránkách města4.
Cl. 5 Soustřeďování objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svýin 
rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. 
koberce, matrace, nábytek aj.). Soustřeďování objemného 
odpadu je zajišťováno celoročně prostřednictvím sběmého 
dvora, v jeho provozních hodinách. Informace O provozní 
době sběrného dvora jsou k dispozici na Městském úřadě 
Česká Třebová - odbor životního prostředí a jsou zveřejněny 
na webových stránkách města4.
Č1.ó Soustřeďování bioodpadů
Soustřeďování bioodpadů je zajišťováno celoročně prostřed-
nictvím sběmého dvora, V jeho provozních hodinách. In-
formace o provozní době sběmého dvora jsou k dispozici na 
Městském úřadě Česká Třebová - odbor životního prostředí 
a jsou zveřejněny na webových stránkách města. Bioodpad je 
možné soustřeďovat také do zvláštních sběrných nádob (viz 
čl. 3). Ve vybraných lokalitách jsou také 2 X ročně přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Infonnace o jejich 
umístění a harmonogramu svozu jsou k dispozici na Měst-

ském úřadě Česká Třebová - odbor životního prostředí a jsou 
zveřejněny na webových stránkách města4.
Cl. 7 Soustřeďování směsného komunálního odpadu
Směsný komunální odpad se odkládá pouze do sběrných 
nádobó. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami 
rozumějí:
a) typizované sběmé nádoby - popelnice a kontejnery určené 
ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných 
prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného 
směsného odpadu. Sběrné nádoby jsou umísťovány na 
přechodné stanoviště7 pouze V den svozu, nebo jeho před-
večer. Informace o harmonogramu svozu jsou k dispozici na 
Městském úřadě Česká Třebová - odbor životního prostředí a 
jsou zveřejněny na webových stránkách města4.
Na sběmých nádobách dle článku 7 odst. l písm. a) musí být 
umístěn identifikační čipô.
Cl. 8 Inforınace o nakládání se stavebním a demolìčním 
odpadem Stavebním a demolìčním odpadem se rozumí 
odpad vznikající při stavebních a demoličních činnostech 
nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad 
není odpadem komunálním. Stavební a demoliční odpad 
likviduje každý na své náklady.
ČL9 Nakládání S komunálním odpadem vznikajícím na 
území obce při činnosti právnických nebo podnikajících 
fyzických osob
Právnické nebo podnikající fyzické osoby zapojené do 
obecního systému na základě smlouvy s městem komunální 
odpad dle čl. 2 odst. 1 písm. b), C), e), f) a g) předávají do 
sběmých nádob
dle čl. 3. Výše úhrady za zapoj ení do obecního systému se 
stanoví dle ceníku zveřejněného na webových stránkách 
města. Úhrada se vybírá způsobem zveřejněným na webových 
stránkách města.
Cl. 10 Nakládání S výrobky S ukončenou životností v rámci 
služby pro výrobce (zpětný odběr)
Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky S 
ukončenou životností:
a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory.
Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze pře-
dávatg do zvláštních sběrných nádob na veřejně přístupných 
stanovištích (jejich Seznam je k dispozici na Městském úřadě 
Česká Třebová - odbor životního prostředí a jsou zveřejněny 
na webových stránkách města či na sběrný dvůr, V jeho 
provozních hodinách. Inforınace o provozní době sběrného 
dvora jsou k dispozici na Městském úřadě Česká Třebová 
- odbor životního prostředí a jsou zveřejněny na webových 
stránkách města.
Čl. 11 Závěrečná ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Česká Třebová, ze dne 28. 4. 2014.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2022.
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ODPADY 2022
SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ČESKÉ TŘEBOVÉ
V roce 2022 dochází v České Třebové k významné změně 
celého systému nakládání s odpady. Vzhledem k legislativ-
ním změnám, zvyšující se finanční náročnosti na likvidaci 
komunálních odpadů i s ohledem na rostoucí produkci 
odpadů obecně už nebylo možné dále otálet a bylo nutné 
učinit změny, které pomohou tuto situaci řešit. 
První krok ke změně byl legislativní, a proto byla připravena 
a schválena obecně závazná vyhláška 
č. 3/2021 o obecním systému nakládání s odpady, která 
vstoupila v platnost 1.1.2022.
Ta přináší několik změn, které se více či méně dotknou 
všech občanů. Které jsou nejpodstatnější?
- zavedení systému adresného svozu odpadů dům od 
domu (door-to-door)
Město Česká Třebová získalo dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí České republiky na pořízení nádob pro po-
hodlné třídění odpadů adresným systémem. Tedy – kdokoli 
z občanů bude mít zájem, dostane nádoby na plast, papír a 
bioodpad, které budou pravidelně sváženy přímo od domu.  
- zavedení evidence sběrných nádob na komunální i 
tříděný odpad
Vyhláška stanoví povinnost mít na nádobě na směsný ko-
munální odpad umístěn identifikační čip. Za tímto účelem 
jím budou všechny nádoby na směsný komunální odpad 
vybaveny. Tento čip udělá každou odpadovou nádobu 
nezaměnitelnou. Díky elektronické identifikaci mohou být 
odpadové nádoby jednoznačně identifikovány. 
- zavedení svozu bioodpadu v souvislosti s výstavbou 
nové kompostárny v Třebovicích
Jak vyplývá i z výsledků fyzického rozboru popelnic a 
kontejnerů ve městě, který proběhl v říjnu 2021, bioodpad 
tvoří téměř polovinu obsahu nádob na směsný komunální 
odpad. Město Česká Třebová v současnosti buduje v areálu 
skládky v Třebovicích novou kompostárnu, která zpracuje 
veškerý bioodpad pocházející z města. Proto také budou 
distribuovány nádoby na bioodpad do jednotlivých do-
mácností, které o to projeví zájem a zároveň budou k dispo-
zici na sběrných místech i pro obyvatele bytových domů.
- zrušení svozu komunálního odpadu z chatových ob-
lastí, s možností svozu odpadu ve vlastních nádobách 
z nemovitostí určených k rekreaci z předem určených 
svozových míst
Vzhledem k dlouhodobému zneužívání sběrných míst na 
komunální odpad z chatových oblastí, nebudou v příštích 
letech tato místa již svážena. Stále je zachována možnost 
využívat sběrný dvůr. Dále je možné odpad vzniklý v re-
kreačních objektech soustřeďovat ve vlastních nádobách, 
které budou sváženy z předem určených svozových míst 
v rámci svozových tras (budou podléhat také systému 
evidence).
- zavedení možnosti účasti podnikatelských subjektů 
do obecního systému svozu odpadů.
Město Česká Třebová nově umožňuje vstup podnikatel-
ských subjektů do obecního systému. Po uzavření smluv-
ního vztahu mezi podnikajícím subjektem a městem bude 
možné odkládat odpady podobné komunálním – papír, 
plast, sklo a kovy – do kontejnerů na veřejných stanovi-
štích. Tato možnost bude zpoplatněna. Víme o tom, že 
podnikatelskými subjekty jsou veřejná místa dlouhodobě 

zneužívána, nabídkou legální možnosti vstupu do systému 
jim chceme vyjít vstříc a zároveň narovnat neutěšený stav. 
Změna ve frekvenci svozu směsného komunálního 
odpadu
Nový systém svozu odpadů vstoupí do života českotře-
bovských občanů reálně od 1.4.2022, kdy bude zahájen 
adresný svoz tříděného odpadu takzvaně dům od domu, 
tedy „door-to-door“, a zároveň snížena frekvence svozu 
běžného směsného komunálního odpadu na jednou 
za dva týdny. Z této frekvence má mnoho lidí obavy, nic-
méně je třeba uvést, že je naprosto běžná ve většině obcí 
v regionu a kde dosud není, její zavedení se připravuje. Ze 
zkušeností okolních měst (Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Svitavy) 
víme, že s nižší frekvencí svozu směsného komunálního 
odpadu nejsou větší problémy, věříme tedy, že si na ni 
zvyknou i občané města Česká Třebová. Systém svozu bude 
nově obsahovat nejen svoz směsného komunálního odpa-
du, ale také odpadu tříděného odpadu přímo z domácností 
rodinných domů. Občanům bude distribuován kalendář 
svozu, kde bude přehledně uvedeno, které dny se sváží 
jaká komodita a jakou popelnici je tedy třeba vystavit ven 
před dům.
Svoz směsného komunálního odpadu (dále jen „SKO“) 
jednou za dva týdny je pro mnoho občanů velká neznámá 
a spojuje se se strachem – co s tím odpadem budu 
dělat? Není třeba se obávat přespříliš, stačí nad produkcí 
odpadu více přemýšlet a více třídit. Z rozboru SKO, který 
jsme nechali udělat v říjnu 2021, vyplývá, že cca polovinu 
obsahu běžné popelnice na SKO tvoří bioodpad. Pokud ho 
separujete do nádoby k tomu určené, zbyde vám tam tedy 
polovina toho, co obvykle. Z této poloviny je ještě třeba 
vytřídit všechny složky, které se dají znovu využít – plasty, 
papír, sklo, kovy, jedlé oleje, elektro, o nebezpečných odpa-
dech ani není třeba mluvit… Na ty nejobjemnější a nejvíce 
zastoupené složky komunálních odpadů dobře poslouží 
nádoby, které město nabízí a pokud by ani ty nestačily, 
stále je možné využívat síť veřejných stanovišť kontejnerů 
na tříděný odpad. Nebo se zamyslet nad tím, jak takovému 
množství odpadu předcházet už třeba při nákupu.
Pokud žijete v bytovém domě, využívejte kontejnerů na tří-
děný odpad, ve městě máme celkem 79 stanovišť. Všechna 
jsou vybavena kontejnery na plast a papír, na většině z nich 
najdete kontejnery na barevné a bílé sklo, na některých 
místech jsou umístěny také kontejnery na kovy, textil, 
drobné elektro a použité jedlé oleje. Stanovišť s barevnými 
kontejnery bude přibývat a budou doplňována zejména 
k bytovým domům tak, aby vám třídění bylo pohodlné.
Další možností je využít služby sběrného dvoru na Sema-
nínské ulici, kde můžete ZDARMA odevzdat jak vytříděný 
odpad, tak i další druhy (nebezpečný, objemný, velké 
elektro…). Jeho návštěvu můžeme jen vřele doporučit. 
Nebude pak snad docházet k situacím, jaké všichni známe 
často z našeho blízkého okolí, kdy vídáme u stanovišť 
s barevnými kontejnery ležet hromady odpadu, které tam 
rozhodně nepatří: pneumatiky, role koberců, ledničky, 
polystyrenové výztuže, zahradní či jiný nábytek či hromady 
„všeho možného“, jako tomu často je.
Podmínkou pro dobré fungování stanovišť s kontejnery na 
tříděný odpad je 
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Michal Vebr za 1. místo ME LISABON – brazilské JIU 
JITSU Spolek DSC GYM Česká Třebová  
Tadeáš Smejkal za 1. místo ME Ostrava – brazilské 
JIU JITSU Spolek DSC GYM Česká Třebová  
Renata Čadová za 1. místo MČR, kategorie veteráni 
v Rádio orientačním běhu 
Jaroslav Lopour za vydání knihy Filmová Česká 
Třebová, svazek 2 Českotřeb. film. a divad. osobnosti 
Spolek TRIARIUS z. s. za hru Leni – Hitlerova filmařka 
Soubor Jabkancové šlapeto (Skalický, Chudý, 
Zoubek, Bucháčová, Janíček), za realizaci koncertů 
pod okny domova pro seniory 
Cena starostky města Česká Třebová 
Rudolf Fibigar (in memoriam) – za celoživotní 
přínos v oblasti sportovní turistiky 
Jindřiška Vaníčková (in memoriam) - za 
celoživotní zásluhy v oblasti uměleckého vzdělávání 
dětí a mládeže

Ceny města KOHOUT za rok 2020

Ceny města KOHOUT za rok 2021  
(Ceny budou předány v roce 2022)

správné vytřídění odpadu před jeho vložením do kontejneru,
• maximální úspora místa – např. rozložené krabice, „sešláp-
nuté“ PET láhve,
• vkládání vytříděného odpadu pouze do kontejnerů, 
nikoliv okolo kontejnerů,
• respektování faktu, že odložení odpadu mimo určené 
místo (mimo kontejner) je považováno 
za založení „černé skládky“, znečištění veřejného prostran-
ství či narušení životního prostředí v obci, 
a může být postihováno.
Jak správně třídit, se občané dozví v podrobné brožurce, 
která bude v jarních měsících distribuována do všech 
domácností v České Třebové. Pro větší komfort budou také 
k dispozici tašky na tříděný odpad, které budou v odběru 
na sběrném dvoře.
Změny v svozu odpadu z chatových oblastí
Druhá velká obava panuje kolem zrušení velkoobjemových 
kontejnerů v chatových oblastech. V loňském roce jsme 
opakovaně upozorňovali na jejich zneužívání jak podnika-
telskými subjekty, tak samotnými chataři a občany města 
Česká Třebová. Bohužel ani využití fotopastí nepřineslo 
požadovaný efekt a v kontejnerech, které měly sloužit pro 
odkládání směsného komunálního odpadu v chatových 
oblastech, se stále nacházelo velké množství bioodpadu, 
velkoobjemového či dokonce stavebního odpadu. Proto 
město Česká Třebová přistoupilo k nepopulárnímu kroku 
a rozhodlo se tato místa zrušit. Chataři mají aktuálně mož-
nost své odpady buď odvážet do sběrného dvora, nebo 
v případě, že na chatě dlouhodobě pobývají během celého 
roku, pořídit si svou vlastní nádobu na směsný komunální 
odpad a tuto pravidelně přistavovat ke svozu. Dále pak je 
možné si požádat o nádobu na tříděný odpad k rekreační-
mu objektu. Tyto vlastní nádoby budou sváženy z páteřních 
komunikací procházejících chatovými oblastmi, na Studené 
Hůře bude svozové auto zajíždět až do místa, kde byl 
přistaven velkoobjemový kontejner.
Pravidelný svoz bioodpadu, na který byli občané zvyklí 
dvakrát v roce na určených místech, zůstane zachován a 
v roce 2022 proběhne v těchto termínech:
VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD
V roce 2021v následující termínech a lokalitách, a to vždy v čase 8:00-17:00 hodin:

Pod Březinou – za žel. mostem u plyn. reg. stanice 25. 04. 17. 10.
Lhotka – na prostranství naproti restauraci 25. 04. 17. 10.
U Jasanů – vedle prodejny Hyundai 25. 04. 17. 10.
Za vodou – v prostoru za mostem v ul. Husova 26. 04. 18. 10.
Vily – na parkovišti před železničním mostem 26. 04. 18. 10.
Jiráskova ulice – u železniční trati 26. 04. 18. 10.
Hřbitovní ulice – parkoviště u krematoria 27. 04. 19. 10.
Bezděkov – parkoviště pod ul. Chelčického 27. 04. 19. 10.
Benátky – u bývalého sběrného dvora 27. 04. 19. 10.
Mlýnská ulice – v prostoru pod Malou scénou 28. 04. 20. 10.
Čelakovského ulice – v prostoru pod býv. prodejnou 28. 04. 20. 10.
Rybičkova ulice 28. 04. 20. 10.
Komenského ulice – u křižovatky s ul. Pražského 29. 04. 21. 10.
Na Splavě – za novinovým stánkem 29. 04. 21. 10.
Alešova ulice – mezi ul. V Lukách a ul. Dvořákova 29. 04.   21.10 .. 
SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr slouží výhradně občanům pro odkládání 
vytříděných odpadů, které nepatří do nádob 

na zbytkový komunální odpad. Nelze zde odkládat odpa-
dy vzniklé podnikatelskou činností. Vstup  a odevzdání 
odpadu je občanům s trvalým bydlištěm v České Třebové 
umožněn na základě předložení čipu, který je jim po před-
ložení občanského průkazu poskytnut zdarma.
Stavební a demoliční odpady mohou občané odkládat 
na sběrném dvoru pouze za úplatu, již neplatí bezplatné 
převzetí 500 kg, jako tomu bylo v minulých letech. Ceník je 
uveřejněn na webu Eko Bi s.r.o. a také samozřejmě na webu 
města Česká Třebová. (www.ekobi.cz, www.ceska-trebova.
cz ).  
Do sběrného dvoru můžete zdarma odevzdat veškeré 
odpady vzniklé z domácností, např. papírové 
a nápojové obaly, plastové obaly a plasty z domácností, 
sklo bílé, sklo barevné, objemný odpad, bio odpad, kovový 
odpad, polystyren, zeminu, elektrospotřebiče, zářivky, vý-
bojky, baterie, oleje na vaření a nebezpečné odpady (např. 
oleje, znečištěné obaly, čistící tkaniny, olejové filtry, brzdo-
vé kapaliny, nemrznoucí kapaliny, akumulátory a baterie, 
pesticidy, barvy, obaly od barev, rozpouštědla, kyseliny, 
zásady, léky, detergenty, rtuť a znečištěné obaly) a jiné.

Provozní doba:
Sběrný dvůr Česká Třebová, Semanínská 2199
provoz. doba:  Út–Pá: 8:00–17:00, So: 8:00–12:00
Sběrný dvůr je ve státem uznaných svátcích uzavřen!
Kontakt:  e-mail: sbernydvur@ekobi.cz 
 telefon: (+420) 734 281 022 – obsluha
  (+420) 731 449 809 (vedoucí) 
Skládka TKO Třebovice
Provozní doba:  Po – Pá 7:00-14:30
Kontakt: e-mail:  skladka@ekobi.cz  
 telefon:  (+420) 731 125 807 – kancelář
  (+420) 731 449 809 – vedoucí
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23.07.2022, z 29.07.2022 na 30.07.2022, z 05.08.2022 na 
06.08.2022, z 19.08.2022 na 20.08.2022, z 26.08.2022 na 
27.08.2022 vymezuje doba nočního klidu od 00:00 hodin do 
06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území vymezené 
v příloze č. 3 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Kinematograf “ konané v parku Javor-
ka v České Třebové se v noci z 10.08.2022 na 11.08.2022, 
z 11.08.2022 na 12.08.2022, z 12.08.2022 na 13.08.2022, 
z 13.08.2022 na 14.08.2022 vymezuje doba nočního klidu od 
00:00 hodin do 6:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na 
území vymezené v příloze č. 3 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Hasičské odpoledne“ konané v areálu hasič-
ské zbojnice SDH Lhotka v České Třebové se doba nočního 
klidu vymezuje v noci v noci z 03.09.2022 na 04.09.2022 od 
00:00 hodin do 06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na 
území vymezené v příloze č. 2 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Dozvuky léta“ konané v areálu fotbalového 
stadionu Pod Jelenicí v České Třebové se doba nočního klidu 
vymezuje v noci v noci z 02.09.2022 na 03.09.2202 od 00:00 
hodin do 06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území 
vymezené v příloze č. 5 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Českotřebovské vinobraní“ konané na 
Starém náměstí v České Třebové se v noci z 23.09.2022 na 
24.09.2022, z 24.09.2022 na 25.09.2022, z 25.09.2022 na 
26.09.2022 vymezuje doba nočního klidu od 00:00 do 6:00 
hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území vymezené v pří-
loze č. 4 této vyhlášky.
Čl. 4 Závěrečná ustanovení
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o době nočního 
klidu. 
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 kterou se stanovuje 
požární řád města Česká Třebová a stanoví se podmínky k 
zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní 
větší počet osob.
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne 
následujícího po dni jejího vyhlášení.

Přílohy k OZV č. 1/2022
o stanovení obecního systému odpadového hos-
podářství na území města Česká Třebová najdete na 
internetových stránkách Města Česká Třebová pod 
adresou: https://www.ceska-trebova.cz/assets/File.
ashx?id_org=2175&id_dokumenty=35404

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022
o době nočního klidu
Zastupitelstvo města Česká Třebová se na svém zasedání 
dne 21.02.2022 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 5 
odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o některých 
přestupcích“) § 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 „vyhláš-
ka“):
Čl. 1 Předmět
Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, 
při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než 
stanoví zákon o některých přestupcích.
Čl. 2 Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.
Čl. 3 Výjimečné případy
Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 
hodin v noci z 31.12. na 01.01. 
Doba nočního klidu se vymezuje od 00:00 hodin do 06:00 
v noci z 30.04. na 01.05.
Při tradiční akci „Muzejní noc“ konané u Chaloupky Maxe 
Švabinského v Kozlově se v noci z 28.05.2022 na 29.05.2022 
vymezuje doba nočního klidu od 00:00 hodin do 06:00 hodin. 
Výjimka se vztahuje pouze na území části města Kozlov.
Při tradiční akci „Týden sportu“ se doba nočního klidu 
vymezuje v noci z 13.06.2022 na 14.06.2022, z 14.06.2022 
na 15.06.2022, z 15.06.2022 na 16.06.2022, z 16.06.2022 
na 17.06.2022 od 23:30 hodin do 06:00 hodin, a v noci 
z 17.06.2022 na 18.06.2022 od 00:00 hodin do 06:00 hodin. 
Výjimka se vztahuje pouze na území vymezené v příloze č. 1 
této vyhlášky.
Při tradiční akci „Záškolácká pouť“ konané v areálu hasičské 
zbojnice SDH Lhotka v České Třebové se doba nočního klidu 
vymezuje v noci z 02.07.2022 na 03.07.2022 od 00:00 hodin 
do 06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na území vymeze-
né v příloze č. 2 této vyhlášky.
Při tradiční akci „Streetball Cup Memoriál Mistra Jana Husa“ 
konané v areálu gymnázia a u zimního stadionu v České 
Třebové se v noci z 08.07.2022 na 09.07.2022 vymezuje 
doba nočního klidu od 00:00 hodin do 06:00 hodin a v noci 
z 09.07.2022 na 10.07.2022 vymezuje doba nočního klidu od 
00:00 hodin do 06:00 hodin. Výjimka se vztahuje pouze na 
katastrální území Česká Třebová.
Při tradiční akci „Letní kino v Javorce“ se v noci z 08.07.2022 
na 09.07.2022, z 15.07.2022 na 16.07.2022, z 22.07.2022 na 

Kompletní opravy vozů všech značek

oAUTOSERVIS
U CHALOUPKU

sídliště LHOTKA
zastávka ČSAD

KONZUM

hřiště

AUTOSLUŽBY

Otevřeno
Po - Pá

7.00 - 16.00

Tel.: 606 318 367
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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,
  brigádníky nebo osoby
  zdravotně znevýhodněné

Bližší informace:

Výdělek:
 7.000,-

měsíčně

o
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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 spol. 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 - 17:00

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 17:30–18:30. 
Knihy se obměňují ve spolupráci s knihov-
nou v České Třebové, je zde i veřejná stanice 
internetu.
www.privrat.knihovna.cz
SKI AREÁL
Pro lyžaře a snowboardisty jsou připraveny 3 
sjezdovky různých obtížností (2 osvětlené), 
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 

OBEC PŘÍVRAT
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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 2022 
Přehled těchto a dalších akcí a jejich 
upřesnění najdete na www.privrat.cz
•	Únor – Hasičský ples v sále U Coufalů
•	Březen – Maškarní bál U Coufalů
•	Duben – koncert v rámci Hudebního festi-

valu Antonína Bennewitze
•	Červen – Myslivecká bašta na statku 

U Kubů
•	Prázdniny - Letní kino
•	Září – Guláš festival
•	Září – Přívratské vinobraní
•	Říjen – Becherobraní 2021
•	Prosinec – Vánoční zpívání pod stromeč-

kem s živým betlémem na návsi a v sále
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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 severo-
západním koncem navazuje na město Česká 
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 31.12.2020 evidováno 835 obyvatel. Obec 
Rybník má katastrální výměru 1,113 ha, pozemky 
určené k plnění funkcí lesa představují 50% 
plochy katastru obce. V katastru obce Rybník 
se nachází velké množství zahrádek, soustředě-
ných zejména do dvou kolonií, k níž patří i velká 
chatová oblast Srnov. Obcí procházejí značené 
turistické trasy a smyslově naučná stezka.
Loňský rok byl ve znamení velkých investic. 
V obci se investuje do výstavby nového chod-
níku a modernizuje se zdejší budova základní 
školy. V obci současně probíhají stavební práce 
na protipovodňových opatřeních. V letošním 
roce budou veškeré probíhající investiční akce 
dokončeny.

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: Aleš Procházka
Místostarosta oobce: 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: 
duben – říjen:  středa  13:00 – 17:00 hod. 
  sobota   9:00 – 13:00 hod.  
listopad – březen: středa  13:00 – 17:00 hod. 
Do sběrného dvora lze odevzdávat rovněž 
i vyřazené elektrospotřebiče a světelné zdroje. 
SPOLEČENSKÝ DŮM
Obec Rybník má od roku 2013 otevřen Spo-
lečenský dům o kapacitě 130 míst v sále, kde 
lze pořádat kulturní akce, plesy, ale i menší 
akce či oslavy v předsálí.  
Pronájem na tel. 465 533 387
MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2022
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů:
- trvale žijící osoby 744,- /os, úhrada do 28.2.
- rekreanti 744,-/objekt, úhrada do 31.5.
- podnikatelé 2.500,-
Poplatek ze psa v rodinném domě 70,- /rok, 
v bytě 300,-/rok. Každý další pes 120,-/rok.

OBEC RYBNÍK
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Základní škola 602 859 125
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 Lada Nosková
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 Srnov, tel. 602 113 339
Penzion u Synka, 776 171 988
Na Hřišti, tel: 775 908 683

PRAVIDELNÉ AKCE KONANÉ V OBCI:
•	Březen  Sportovní ples „JBT“
•	Duben   Pálení čarodějnic
•	Červen  Dětský den
•	Červenec Rybnická pouť
•	Srpen   Volejbalový turnaj 
•	  Říjen   Beseda s důchodci
•	Listopad  Helloween
•	    Posvícenská zabijačka SDH
•	    Adventní trhy
•	    Pochod světýlek
•	Prosinec  Mikulášská besídka
•	    Vánoční koncert
•	    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 2022
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů  
600,- Kč/osobu a rok
Poplatek za psa 100,- Kč za prvního, za kaž-
dého dalšího 150,- Kč
Katastr obce má rozlohu 881 ha. Obec Sema-
nín má v současné době 614 obyvatel. 
V obci je Základní a mateřská škola Pramí-
nek, Semanín,  venkovského typu,  do které 
dochází  celkem 74 dětí 31 dětí do MŠ, 43 
dětí do ZŠ.
 Navštěvovaný je památkový areál na návsi 
s obrannou zvonicí a kostelem svatého 
Bartoloměje, propojený sítí naučných stezek 
s hodnotnou přírodou v okolí. Vybavené jsou 
např. i veřejnými tábořišti a knajpovištěm 
(sestavou dlabaných klád s protékající vodou 
k otužování).      www.obecsemanin.cz/stezky
https://www.obecsemanin.cz/obec-239/o-ob-
ci/kostel-semanin/

V obci pracuje několik zájmových organizací, 
největší z nich je Tělovýchovná jednota Se-
manín (kontakt: předseda Miroslav Švihálek 
mob.: 724 723 500) - oddíly: fotbal, cvičení 
žactva, volejbal. 
Provozuje hostinec (kontakt: Zdeněk Novák 
mob.: 720 743 387) a sportovní areál, který je 
možné pronajmout na pořádání sportovních 
a kulturních akcí. (kontakt: Radek Holu-
bář  mob.: 602 718 329). https://tjsemanin.
webnode.cz
Z dalších organizací je v obci Myslivecké 
sdružení Česká Třebová -Semanín,  Sema-
nínské ženy, Pro Semanín, spolek (kontakt 
David Smyčka mob.: 608 731 830)  https://
www.obecsemanin.cz/volny-cas/obcanske-
-sdruzeni-pro-semanin/), kroužek mladých 
modelářů.
Obecní knihovna Semanín 
V budově obecního úřadu. Je otevřena každý 
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. Během roku 
2021 bude přestěhována do nových prostor 
obecního kulturního domu čp.100.
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Firmy a služby v obci
•	Petr  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 – zahradní architektura aj.   

www.smyckovi.cz
•	Pavel Šejnoha – lisování plastů  

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

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

(mob.733 310 506)
•	Růžena Gregorová - Kadeřnictví 

(mob.736541357)
•	MD STUDIO Móda & desing - půjčovna 

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

•	Trvalky Semanín, s.r.o.

•	 Tradiční akce v roce 2022
•	Leden Tříkrálová sbírka
•	   Disko pro děti (hospůdka Semanín)
•	   Semanínskou stopou (běh na běžkách 
•	Únor 5. 2. Myslivecký ples
•	Únor Vepřové hody
•	Březen Dětský karneval
•	Březen 25. 3. 2022 Obecní ples  

 – skupina Quattro
•	Duben Pálení čarodějnic
•	Červen Dětský den
•	Červen 18. 6. Sportiáda – Grilované mak 

 rely, (turnaj v minikopané - večer  
 kapely u myslivecké chaty)

•	Červenec Grilované steaky
•	Srpen Grilované makrely – disko 
•	Září 10. 9. Podzimní radovánky
•	Říjen Setkání důchodců
•	Prosinec Vánoční ladění 

(Termíny konání jednotlivých či dalších 
akcí budou upřesněny na plakátech. K 
doptání také na obecním úřadě  
tel.: 465 539 131) 
Tradiční akce v roce 2022 budou pořádané 
pouze v případě, že nám to nezakážou nařízení 
vlády z důvodu Pandemie covidu-19.
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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 12–16
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 464 600 676
www.zstrebovice.cz
Mateřská škola 732 974 300   
Kadeřnice  608 527 350
Prodejna KONZUM  465 394 183

OBEC TŘEBOVICE
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PARTNER Třebovice (pošta) – 465 394 183
Pondělí   7.30–11.30       12.30–15.30
Úterý-pátek 7.30-11.30
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 chova-
telů a DSC GYM Třebovice.
Výše místních poplatků na rok 2022
Poplatek za likvidaci komunálních odpadů 
– 400,- Kč na osobu a rok.
Poplatek za psa – 120,- Kč za prvního, za 
každého dalšího 180,- Kč.    
Vodné 22,- Kč/m3, stočné 22,- Kč/m3

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.

Tradiční akce v roce 2022
•	 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 - Tenisový turnaj
•	 Srpen – Rozloučení s prázdninami
•	 Listopad – Lampionový průvod
•	 Prosinec - Badmintonový turnaj
•	 Prosinec – Zahájení adventu
(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. 
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Kozlov je malá vesnička ležící ve výšce 520 m n. m. 4 km 
jihozápadně od České Třebové v malebném údolí obklope-
ném lesy. První doložená zmínka pochází z r. 1347, kdy pat-
řil pod litomyšlské biskupství. S Českou Třebovou je Kozlov 
spojen silnicí lemovanou březovou alejí nazvanou po 
velkém českém malíři Maxu Švabinském, jenž zde dlouhá 
léta působil a tvořil. Díky jeho dílu vešel Kozlov v povědomí 
široké veřejnosti a je do dneška neodmyslitelně spojován 
s jeho jménem. S Kozlovem se pojí ještě další umělecké 
osobnosti, a sice malíř Rudolf Vejrych a jeho bratr hudebník 
Karel Vejrych. Obec je pozoruhodná také díky třinácti 
starým roubeným stavením. Mezi ně patří i Chaloupka 
Maxe Švabinského. Další z roubených staveb je i známá 
hospoda U Sitařů, kde se pořádají kulturní a společenské 
akce. V současnosti má Kozlov celkem 80 čísel popisných. 
Trvale je zde hlášeno 121 obyvatel. Od roku 1989 je Kozlov 
součástí města Česká Třebová.
Osadní  výbor 
Osadní výbor je zřizovaný zastupitelstvem města 
Česká Třebová, zajišťuje chod obce, koordinuje 
investiční akce v obci, vyjadřuje se k návrhům a 
záměrům předkládaným Městským úřadem Česká 
Třebová. Společně s hasiči v obci zajišťuje kulturní a 
sportovní akce.
Předseda OV: Jaroslav Pakosta
Sbor dobrovolných hasičů - Založený v roce 
1907, po celou dobu existence se podílí na dění 
v obci, v současnosti je ve sboru registrováno 26 
členů. Mimo jiné je ve vlastnictví hasičů v Kozlově 
i plně funkční historická ruční stříkačka vyrobená 
před více jak sto lety p. Kapounem.
Starosta SDH: Miloslav Pirkl.
Knihovna - Budova hospůdky „U Sitařů“. 
Knihovna poskytuje: půjčování knih pro děti, 
mládež i dospělé, naučná literatura i beletrie z 
výměnného fondu 
Výpůjční doba: Středa 16.00 - 18.00
Kontaktní osoba: Hana Mauerová
Telefon: 737 186 149, www.knihovnakozlov.wz.cz
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
PAMĚTIHODNOSTI
Chaloupka Maxe Švabinského 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 nebo 

KOZLOV

e-maillem.
Kaplička Panny Marie Zbraslavské V roce 2004 
vysvěcen nový zvon „Pavel“ pořízený z prostředků 
veřejné sbírky a příspěvku města Česká Třebová. 
Mše svatá jedenkrát ročně – poutní slavnost.
Vejrychův statek. Na štítě je sgrafito „Žnečka“ od 
Maxe Švabinského.
Tradiční akce roku 2022
Březen Divadelní představení
Březen Společenský ples
Duben Pálení čarodějnic
Květen Oslava Dne matek; beseda s důchodci
 Zahájení turistické sezóny u chaloupky  
Červenec Mše svatá, pouťová zábava
Srpen Rozloučení s prázdninami
Září Šachový turnaj
Říjen Posvícenská zábava
Listopad Rozsvěcení vánočního stromečku a nadíl 
 ka dětem
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Malá vesnice Svinná se nachází mezi lesy 4 km západně 
od české Třebové na prameništi malého potůčku nedaleko 
od silnice vedoucí z České Třebové do Litomyšle. Nejstarší 
písemná zmínka o této obci pochází z roku 1385, tehdy 
byla součástí litomyšlského biskupství. Jméno obce bývá 
odvozováno od „svinného místa“, tedy lokality, na které se 
vyskytovala divoká prasata (villa  Sweynav“). V roce 1885 
byla vysvěcena školní budova, která byť po mnohých úpra-
vách, zůstává dodnes srdcem společenského života obce. V 
současnosti má obec 70 popisných čísel a 114 obyvatel (55 
mužů a 59 žen).
Osadní výbor 
Osadní výbor je zřizovaný zastupitelstvem města. 
Stará se o investiční akce v obci. Ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů i o kulturní a spor-
tovní dění v obci.
Předsedkyně OsV: Petra Válková
Členové: Milada Bartoníčková, Dana Svatá, Pavel 
Mikulecký, Libor Hanuš
V roce 2020 byl založen Obecní spolek Svinná, 
který rovněž pořádá akce pro veřejnost.
Sbor dobrovolných hasičů
Založený v roce 1902. V současné době má 36 čle-
nů. Každým rokem pořádá spoustu různých akcí, 
do kterých se zapojuje i ostatní veřejnost.  
Starosta SDH- Milan Dvořák
Kaple Sv. Cyrila a Metoděje se zvonicí
Pozdně barokní venkovská kaple z r. 1780, posta-
vená při záhumenicové cestě na okraji vsi. V roce 
2019 byl vysvěcen nový zvon.  Poutní slavnost se 
zde koná každoročně v červenci.

SVINNÁ

Podhledna
Podhledna stojí u hřbitova na rozcestí žluté a zele-
né turistické trasy, které vedou do České Třebové, 
Litomyšle nebo na Kozlov. V České republice je 
spousta rozhleden, ovšem „podhledna“ je asi jedi-
ná. Od roku 2014 kdy byla postavená jí navštívilo 
mnoho zvědavců.
Tradiční akce roku 2022 
Leden Tříkrálová sbírka
Leden Karneval na ledě
Únor Beseda s promítáním: Orlické hory
Březen Turnaj v mariáši
Duben Velikonoční posezení s kapelou Sousedi
Květen Den matek
Červen Dětský den
Červen Oslava 120 let hasičského sboru
Červen Lupajs cup
Srpen Volejbalový turnaj
Září Zakončení léta
Litopad Lampionový průvod
Prosinec Vánoční nadílka pro děti
Prosinec Adventní Svinná
Prosinec Silvestrovský ping-pong
(Termíny konání jednotlivých akcí budou upřes-
něny na plakátech a našich fcb.stránkách)
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Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově
MUZEJNÍ NOC V KOZLOVĚ 
Uskuteční se tradičně poslední květnovou 
sobotu, tedy 28. května 2022
Otevřeno: v červnu, červenci a srpnu: denně 
mimo pondělí od 9 do 17 hodin; v září a říjnu: o 
víkendech a svátcích od 12 do 16 hodin; mimo 
uvedenou dobu po domluvě 
na tel. +420 465 534 516 (kancelář muzea 
vstupné: 30 Kč plné/20 Kč snížené /50 Kč 
rodinné
Kostel sv. Jakuba Většího
červenec – srpen: otevřeno od úterý do soboty 
9 - 12 a 13 – 17 hodin, v neděli 13 – 17 hodin
Upozorňujeme návštěvníky, že provoz může být 
omezen během konání církevních obřadů.
Rotunda sv. 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

Výstavní budova městského muzea  
(Klácelova 11, Česká Třebová) 
Stálé 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

Níže uvedený plán výstav je orientační a bude 
upravován v souvislosti s aktuálním vývojem 
epidemické situace! 
V roce 2022 Vás Městské muzeum zve na tyto 
výstavy 
Neoprašujeme!  
20. ledna - 13. března 2022 
Interaktivní putovní výstava Moravského 
zemského muzea, oddělení Dětské muzeum, 
doplněná o předměty ze sbírky Městského 
muzea Česká Třebová. 
K dvojitému výročí: Max Švabinský a Rudolf 
Vejrych 
31. března - 29. května 2022 
Prezentována budou díla obou umělců vztahují-
cí se k našemu regionu. 
Letní interaktivní výstava pro celou rodinu 
16. června - 31. srpna 2022 
Hravá výstava zabaví malé i velké návštěvníky. 
Z malířské tvorby Oldřicha Hlavsy 
15. září  - 6. listopadu 2022 
Dosud nevystavená díla Oldřicha Hlavsy ze 
soukromých sbírek. Výstava objasní malířovu 
vazbu na Českou Třebovou. 
Tradiční vánoční výstava 
27. listopadu 2022 (vernisáž)  - 1. ledna 2023 
Výstava betlémových celků z muzejních i sou-
kromých sbírek. 

Změna vyhrazena! Sledujte plakáty 
nebo www.mmct.cz 
Akce 
Muzejní noc v Chaloupce Maxe Švabinského 
v Kozlově se uskuteční v sobotu 28. května 
2022, bližší informace na plakátech a  
www.mmct.cz.

MĚSTSKÉ MUZEUM ČESKÁ TŘEBOVÁ
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Upozorňujeme návštěvníky, že provoz může být 
omezen během konání církevních obřadů.
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; mimo 
uvedenou dobu po domluvě  
na tel. 465 534 516 (kancelář muzea)
vstupné: 30 Kč plné/20 Kč snížené/50 Kč rodinné
Upozorňujeme návštěvníky, že provoz může být 
omezen během konání církevních obřadů.

Kontakty:
Sídlo: Městské muzeum Česká Třebová 
Klácelova 80, 560 02 Česká Třebová
Ředitelka: Jana Voleská
Tel.: +420 465 534 516
email: muzeum@mmct.cz; www.mmct.cz
https://www.facebook.com/mmctcz
Výstavní budova, studovna:
Městské muzeum, Klácelova 11,  
560 02 Česká Třebová; Tel.: +420 465 322 634
Studovna otevřena:
Středa: 8-17 hodin; Pátek: 8-14 hodin
Jindy po předchozí domluvě

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	stravová	
ní 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,	sportov-
ních a společenských akcí v České Třebové a 
okolí,
•	poskytování	informací	o	vlakových	a	autobuso-
vých spojích,
•	poskytování	informací	o	kulturních	památkách,
•	PC	a	internet	pro	veřejnost,
•	skenování,

•	vyhledávání	v	telefonním	seznamu	a	na	inter-
netu
•	prodej	map	(turistické,	cykloturistické),	
publikací, plánů měst, pohlednic, propagačních 
materiálů a upomínkových předmětů. ětů
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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 Bennewitz festival a Mezinárodní varhanní 
festival Zdeňka Pololáníka. 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 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 seniory.
Prostory kulturního centra je také možno pro-
najímat.

Vzhledem ke špatné epidemické situaci 
v roce 2021 jsme nemohli uskutečnit všechny 
naplánované akce. Až v létě jsme zrealizovali 
program Léta v Javorce: středeční pohádky, 
čtvrteční koncerty a páteční filmy v měst-
ském parku Javorka. V srpnu se zde konal i 
Letní kinematograf. Největší událostí podzimu 
byl Mezinárodní varhanní festival Zdeňka 
Pololáníka. Dobíhali představení z divadelní-
ho předplatného Jaro 2020 a Podzim 2020 a 
koncerty Kruhu přátel hudby. 
Na letošní rok 2022 máme naplánováno diva-
delní abonmá, koncertní sezónu vážné hudby, 
Bennewitz festival, festival varhanní hudby a 
přehlídku seniorského divadla. V předvánoč-
ním čase se uskuteční koncert Lucie Bílé. Další 
akce dle plánu (viz dále).
Sledujte prosím pečlivě naše webové stránky, 
které pravidelně aktualizujeme.
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Leden
11. 1. – 30.1. Výstava – EVY! Lukáš Bezvoda 
11. 1. Divadelní předplatné: Relativita
16.1. Kosí bratři – pohádka 
20. 1. KPH: Růžička + Rose Melody + Amedeus  
 Kvartet
25. 1. Divadelní předplatné: Manželský čtyřúhel 
 ník na horách
Únor
6.2. O princezně, která ráčkovala - pohádka
8. 2. KPH: Leoš Čepický, Michal Kaňka, Ivan 
Klánský
17. 2. Divadelní předplatné: Fantastická žena
25. 2. Div. předplatné Bonus: Únos v Neapoli
28.2. – 4.3. Pohádková výhra
Březen
6. 3. O víle Modrovlásce - pohádka
10. 3. KPH: Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková
15. 3. Zlatovláska - pohádka
20. 3. Taneční odpoledne
26. 3. Divadelní předplatné: Veselé Velikonoce
28. 3. – 3.4. Velikonoční výstava výrobků
Duben
Bennewitz festival
4. 4. Divadelní předplatné: Lakomec
5. 4. Motani: Velké safari a malé surikaty (diashow)
24. 4. Taneční odpoledne
24. 4. O pejskovi a kočičce - pohádka

Květen
Bennewitz festival
8. 5. Princezna se zlatou hvězdou na čele 
 – pohádka
13. 5. Ceny města
20. 5. Velký swingový orchestr (koncert)
24. 5. Divadelní předplatné: Normální debil 
29. 5. Taneční odpoledne 
Červen
12. 6. Taneční odpoledne
Červenec + Srpen
Pohádkové středy v Javorce
Hudební čtvrtky v Javorce
Filmové pátky v Javorce
Kinematograf v Javorce
20. 8. Piknik v Javorce+Laura a její tygři (koncert)
27. 8.  Kobylinec
Září
Zahájení divadelního předplatného PODZIM 22
Zahájení 60. sezóny předplatného KPH
Říjen
Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka
11. 10.  MOTANI (diashow)
Listopad
24. 11. Lucie Bílá (koncert)
Prosinec
16. 12. Velký swingový orchestr (vánoční koncert)
Program je průběžně doplňován.

Plán na rok 2022
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SPOLKY A SDRUŽENÍ SE PŘEDSTAVUJÍ…
NADACE MEZINÁRODNÍ POTŘEBY

Vy se můžete stát součástí příběhů dětí a 
mládeže v ČR a v zahraničí. Jak?  
Program Zdravá mládež: Pomozte českým 
dětem najít to, co nikde nekoupí. Lektoři 
programu přednášejí na českých školách o 
důležitých etických otázkách. Osloví ročně 80 
000 dětí v celé ČR. Podpořte práci křesťan-
ských lektorů na školách. Právě v současné 
náročné době potřebují děti pomoc více než 
dřív. „Vypozorovala jsem, že děti mají potíže 
znovu ‚normálně‘ fungovat. Některé vyloženě 
ztratily jiskru, jsou apatické a nešťastné.“ (ze 
zprávy lektorky programu Zdravá mládež)

Dálková adopce PLUS®: Tolik dětí na světě 
pracuje kvůli holému přežití, místo aby 
chodily do školy. Dálkovou adopcí můžete 
pomoci konkrétnímu jednomu z nich. Vaše 
dary umožní dítěti získat vzdělání a tím i 
lepší budoucnost. Pomozte dětem v některé z 
těchto zemí: Bangladéš, Burkina Faso, Filipí-
ny, Indie, Jižní Súdán, Nepál a Uganda. Díky 
programu může chodit do školy více než 500 
dětí, které by jinak nevěděly, jak vypadá škola 
zevnitř. 
„Podpora a láska mých dárců je nezapomenu-
telná. Pomáhali mi bez ohledu na mou národ-
nost a náboženství. Děkuji!“ (Nihal z Indie)

Adresa:
Nadace Mezinárodní potřeby
www.mezinarodni-potreby.cz

nadace@mezinarodni-potreby.cz
Vinohradská 909, Česká Třebová

tel. č.: 483 394 202, 732 373 573
č. účtu: 2700139555/2010

www.rocenkaceskotrebovsko.cz
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SENIOŘI

Svaz seniorů počtu 411 členů se snažil o rozma-
nitou nabídku akcí pro všechny členy různých 
věkových kategorií.  Velký zájem byl o divadelní  
a koncertní představení nejen v České Třebové, 
ale i v Pardubicích. Dále jsme rozšířili komento-
vané prohlídky s průvodcem do různých měst. 

např. Praha, Kutná Hora, Brno, Ml. Boleslav a 
další města. Tyto prohlídky byly náhradou za 
výlety, které jsme museli zrušit. Ale i tak byl výlet 
do okolí Vraclav, Kočí, Košumberk a ještě v té-
mže měsící do Náchoda, Olešnice v Orlických 
horách a zřícenina hradu Frymburk. V letních 
měsících byly 2 vícedenní výlety a to turistický 
na Šumavu a pobytový do Spáleného Poříčí. 
Na podzim jsme obnovili v restauraci Javorka 
turnaje v šipkách a spolu s DDM jsme uspořádali 
1. Seniorskou olympiádu na místním atletickém 
stadionu. Další novinkou byl biatlon a halové 
sportovní hry v Pardubicích. Závěrem roku byly 
naplánované akce, ale z důvodu narůstajícího 
počtu Covid 19 a málo přihlášených účastníků 
se vše zrušilo. Náhradou byla komentovaná 
prohlídka Pardubic včetně radnice.
  Kroftová M. tel. 606 624 693

SKI TEAM ČESKÁ TŘEBOVÁ, z.s.
SKI TEAM Česká Třebová vznikl 2.6.2016 
oddělením celého úseku alpských disciplín od 
SKI KLUBU Česká Třebová. Přestože spolek v le-
tošním roce slaví teprve 5 let od založení, tradice 
organizovaného lyžování je dlouhá a v roce 2014 
se slavilo 80 let od založení organizovaného ly-
žování v České Třebové. Dnes je spolek jediným 
pokračovatelem této tradice. V současné době 
má spolek 45 členů a u dětí a mládeže se zabývá 
výukou oblouků pro  závodní  lyžování a  závo-
děním v  alpských disciplínách. Dospělí pořádají 
nebo spolupořádají  závody.  V roce 2016 a 2017 
spolupořádali závody pro veřejnost na Peklá-
ku,  spolupořádali  s KV SLČR  ZODM 2018 v 
alpských disciplínách v Čenkovicích , v roce 2019  
12 členů vypomáhalo při Světovém poháru žen 
ve Špindlerově mlýně, v roce 2020  pomáhali při 

organizaci  a přepravě výpravy Pardubického 
kraje na ZODM 2020 na Boží Dar a Klínovec.                                                                                                  
Rádi přivítáme nové členy  od 5-ti let do 15-ti 
let . Předpokladem je nutnost  zvládnutí začátků 
lyžování a jízda na vleku. Dalším předpokladem 
je mít zájem  poctivě a pravidelně trénovat nejen 
v zimě, ale také od jara do zimy venku a v tělo-
cvičně.  Přijďte mezi nás, výbornou partu dětí, 
mládeže a rodičů. Výsledky naší práce, včetně fo-
togalerie, najdete na webových stránkách spolku  
https://skitemct.cz/.
Kontakty: 
Dostál Oldřich +420 722 593 784
ski.dostal@ktct.cz
Hicklová Zdeňka +420 725 581 839 
zdenka.hicklova@seznam.cz 
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MINERALOGICKÝ KLUB ČESKÁ TŘEBOVÁ, z.s.
 Mineralogický klub sdružuje zájemce o mine-
ralogii, paleontologii a geologii a loňským ro-
kem zahájil již třetí desítku let svého působení 
na území města. Za tuto dobu uskutečnil nejen 
pro členy klubu, ale i pro ostatní zájemce desít-
ky přednášek a besed se zajímavou tematikou z 
oborů neživé přírody. Přednášky jsou bezplatné 
a přístupné veřejnosti, za dodržení platných 
proticovidových opatření. Součástí klubové 
činnosti je i poradenství školám a zájemcům o 
pomoc při určování nerostů, hornin a zkame-
nělin.

Kontakt:
Mgr.Michalski, Milan, 
Jelenice 1798, 56002 Česká Třebová
Informace též na 
http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz

Přednášky a akce Mineralogického klubu v roce 
2022 proběhnou vždy od 17. hodiny v přírodovědné 
pracovně ZŠ Habrmanova v České Třebové. V případě 
zhoršené zdravotní situace, která by znemožnila akce v 
učebně uskutečnit, pokusíme se je zajistit formou online. 
Středa 12. ledna -  přednáška  Ing.Jiřího Šury – Voda 
a její divy
Středa 16.února - přednáška  prof.RNDr.Milan Nová-
ka, CSc. – Vzácné nerosty mineralogického systému v 
pegmatiech České republiky 
Středa 16. března – přednáška  Mgr.Vladimíra Sochy – 
Největší draví dinosauři
Středa 13. dubna – přednáška  Mgr. Ondřeje Stískala 
– Krasokameny Krušných hor a problematika jejich 
sběru
Středa 18. května – přednáška z exkurzních aktivit 
členů klubu

Středa 8. června - přednáška Ing.Jiřího Šafaříka, CSc. 
– Křemenné hmoty a  horniny jako drahé kameny 
Čech,Moravy a Slezska
Středa 14. září – přednáška  Ing.Michala Hejny – 
Sokotra – ostrov protikladů
Středa12. října – přednáška  Mgr.Jan Richtera – Puto-
vání mezi oceány
Středa 9. listopadu -  přednáška doc.Mgr.Jindřicha 
Kynického  – Tanzanie – africká Brazilie
Středa 7. prosince – beseda Mgr.Milana Michalského  
– Určování nerostů  a zkamenělin pro veřejnost  
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SPORTOVNÍ KLUB DSC GYM

www.rocenkaceskotrebovsko.cz

Spolek, který se zaměřuje na trénink a 
přípravu sportovců v v brazilském jiu jitsu 
(BJJ), působí v české Třebové již pátým 
rokem. Sportovní zázemí má klub v perfekt-
ně vybavené tělocvičně, kterou si vybudoval 
vlastními silami na Náměstí Jana Pernera. 
Brazilské jiu jitsu je nejrychleji se rozvíjející 
bojový styl na světě a jako jeden z mála je 
vhodný pro všechny věkové kategorie.  Prefe-
ruje boj na zemi, využívání různých technik, 
taktik a strategií, při kterých neplatí  pravidlo, 
že větší a silnější vždy vyhrává. DSC GYM 
Česká Třebová je v současnosti uznávanou 
sportovní autoritou a nemalou měrou při-
spívá  k propagaci našeho města v zahraničí. 
Má početnou základnu dospělých a mnoho 
tréninkového úsilí věnuje i mládeži a dětem. 
V jeho řadách najdeme řadu mistrů i vice-
mistrů České republiky a Evropy i držitelů 
medailí z významných světových turnajů.

V žebříčku organizace AJP TOUR momen-
tálně figuruje na druhém místě v České 
republice a v Evropě na místě dvanáctém. 
Obrovským úspěchem je 53.příčka mezi 1572 
hodnocenými tými světa. Jako první na světě 
oddíl získal licenci na používání značky Sil-
verfox BJJ světově uznávaného trenéra Karla 
Pravce (USA).
DSC GYM připravuje i vybrané sportovce na  
mixed martial arts (MMA), který vznikl
skloubením nejrůznějších bojových sty-
lů. Spolek bojuje také proti užívání drog 
a kriminalitě, a proto má ve svých řadách 
mnoho mladých lidí, které se snaží vést k 
úctě, slušnosti, zodpovědnosti a psychické 
vyrovnanosti.
Kontaktní údaje:
hlavní trenér Lukáš Janda, tel. 731131816,  
email: bjj.trebovice@seznam.cz
FB: Brazilian jiu jitsu – dsc gym
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ZDRAVOTNICTVÍ
LÉKÁRNY
LÉKÁRNA AGEL
náměstí Jana Pernera 446, Č. Třebová
ved.: PharmDr. Tomáš Brettler,  
tel.: 465 568 437
Po–Čt 7:00–16:00  Pá 7:00–14:00
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 BENU
Masarykova 1293, Č. Třebová
Martin Glaser, Jiřina Jasanská;  
tel.: 465 535 952, 720 200 990
Po–Pá 7:30–16:30
LÉKÁRNA MELLISA
Litomyšlská 332, Č. Třebová
ved.: Mgr. Alena Krásová; tel.: 465 511 097

Po–Pá 7:30–16:00
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 7:30–11:30 13:00–15:00
Út 7:30–11:30 13:00–15:00 kojenci
St 7:30–11:30
Čt 7:30–11:30 13:00–18:00 (poradna, preven-
tivní prohlídky, očkování)
Pá 7:30–11:30 13:00–15:00 (dle rozpisu pohot.)

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 7:30–12:00 13:00–15:00 (edukace pacientů) 
Administrativa Po, St, Čt 15:30-17:00

CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jiří Vápeník, tel.: 465 320 576
Dle objednání po telefonické domluvě

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Petra Vodičková, tel.: 465 320 576
Dle objednání po telefonické domluvě

RTG PRACOVIŠTĚ A ULTRAZVUK
Českotřebovská radiodiagnostika,  
tel.: 797 759 620
Po, St 7:00–11:30 12:00–15:00
Út, Čt 7:00–11:30 12:00–14:00
Pá 7:00–12:00

ZUBNÍ LABORATOŘ
Karel Backa, tel.: 608 053 585
Po–Pá 7:00–15:00

STOMATOLOGIE - Lumidenta s.r.o.
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

FYZIOTERAPIE
Mgr. Bc. David Soviš, tel.: 607 792 656
www.sovisfyzio.cz, dle objednání

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 (Fadrná) 
St 7:00-14:30 (Zářecká), 15:00-18:00 (K.Šefrna) 
Čt 7:00-12:30 (K.Zářecká) 13:00-18:00 (P.Lohrer) 
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 12:30–17:30
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
tel.: 731 784 643
Po 8:00–11:30 12:30–17:00
Út 8:00–11:30 12:30–16:00
St 8:00–11:30 12:30–15:00
Pá 8:00–11:30
Bc. Klaudie Marková - dent. hxygiena 
St, Čt, Pá (dle objednání) 
ODBĚROVÉ CENTRUM
MeDiLa spol. s.r.o., tel.: 734 765 782
Po, St, Pá 6:30–12:30
Út, Čt 6:00–12:00
Příjem materiálu do 10:15; odběr krve do 9.00 
Vyšetření oGTT Út, Čt zahájení 6:00
Dia poradna Po, Čt 6:30 – 8:00

REHABILITACE SAZ s.r.o.
ved. Mgr. 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 
Objednávací doba:
Po 10:00–11:30 12:00-14:30
Út, Čt 9:00–11:30 12:00–13:00

KLINICKÁ LOGOPEDIE
Mgr. Petra Šimerdová, tel.: 608 556 885
Út, Čt 9:00–11:30 12:30–16:00
St 12:00–16:00
Pá (dle dohody)

www.rocenkaceskotrebovsko.cz
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POLIKLINIKA AGEL 
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
Vedoucí lékař 
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, Pá 7:00-12:00 (MUDr. Vyskočilová)
Út 7:00–12:00 (MUDr. Vyskočilová)
 13:00-18:00 (objednaní pacienti)  
St 7:00–12:00 (MUDr. Mrázová)
 12:30-15:30 (objednaní pacienti)
Pá 7:00-12:00 (pouze sestra)

INTERNÍ AMBULANCE
MUDr. David Špinler, tel.: 465 568 439
Po 7:00–15:00
Út 7:00-13:00 
DIABETOLOGICKÁ PORADNA
MUDr. Iva Vyskočilová, tel.: 465 568 427
St, Čt 7:00-12:00 12:30-14:30
Pá 7:00–11:30
NEUROLOGICKÁ AMBULANCE
tel.: 465 568 428
Po 7:30–12:00 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, St, Čt 7:00–12:00 12:30–15:00
Út 7:00–12:00 12:30–14:00
ORL (ušní, nosní, krční) AMBULANCE 
MUDr. Hana Machová, tel.: 465 568 417
Po, St 7:30–12:00 12:30-15:00 
Út 7:30-12:00 12:30-14:30 
Pá 7:30-13:00
PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE 
MUDr. Martin Zandler, tel.: 465 568 436
Po, Út, Čt 8:00–12:00 12:30–15:30
St 8:00-12:00 12:30-14:30
RADIOLOGIE (RTG + Ultrazvuk)
MUDr. Světlana Vostalová, 
MUDr. Pavla Martincová, 
MUDr. Pavla Hanzlová, tel.: 465 568 430 
Po 6:45–12:00 12:30–18:00
St 6:45-12:00
Čt 10:00–12:00 12:30–16:00
Pá 6:45-12:30
REHABILITACE
FYZIOTERAPIE
fyzioterapeuti, tel.: 465 568 432 (433)
Po–Čt 6:30–15:00
Pá 6:30-14:00

KLINICKÁ PSYCHOLOGIE
Mgr. Ivo Šumbera, tel.: 465 568 435
Po, 8:00-12:00 12:30-15:15
Út 8:00-12:00 12:30-16:15
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 8:15-12:00 12:30-17:15 
Čt 8:15-12:00 12:30-15:15

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

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

PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Otakar Sotona, telefon: 465 568 438
Po 7:30–13:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)
      15:30-20:00 (ortopedie) (R.Hanák)
Út 7:30–12:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)
      13:00-15:00 (operační výk.) (O.Sotona ml.)
St 7:30–12:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)
     13:00-16:00 (cévní poradna)
Čt 8:00–13:00 (urologie) (D.Adámek)
      8:00-15:00 (proktologie) (O.Sotona ml.)
Pá 7:30–13:00 (chirurgie) (O.Sotona ml.)

PRIVÁTNÍ STOMATOLOGIE
MUDr. Stanislav Knob, telefon: 723 036 370
Po-Čt 7:00-16:00
Pá 7:00-14:00

BUDOVA TEZA 
F. V. Krejčího 405
KARDIOLOG A INTERNISTA
MUDr. Václav Ravlyk, tel.: 465 530 419 
Po-Pá (dle objednání)

ZUBNÍ LÉKAŘKA
MDDr. Monika Vaníčková 
tel.: 465 534 555, 724 399 173
Po, Čt 7:00-17:00
Út 7:00-15:00
St 7:00-13:00
Pá 7:00-12:00
(změna vyhrazena)

ZUBNÍ LÉKAŘKA
MUDr. Jiří Štancl 
tel.: 465 530 247, 773 537 101
Po, Čt 7:00-16:30
Út 7:00-13:00
St 12:00-18:30
Pá 7:00-12:00

STOMATOLOGIE
MUDr. Anna Drdová 
tel.: 465 530 249, 773 537 101
Po 7:00–13:00
Út 7:00–19:00
St 13:00-19.00
Čt 7:00–13:00
Pá 7:00–12:00

ORTOPEDICKÁ AMBULANCE
MUDr. Vlastimil Bílý, tel.: 465 534 529
Po-Čt 6:30-15:00 (dle objednání)

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jaroslav Pozděna, tel.: 465 534 528
Po-Čt (dle objednání)

ZUBNÍ ORDINACE; happydent s.r.o. 
ZUBNÍ LÉKAŘKA
MUDr. Iva Voltnerová, tel.: 734 100 171
Po, Čt 8:00–12:30
Út, St 8:00–12:00 13:00–17:00
Pá 8:00–12:00
Akutní případy ošetřujeme po předchozí 
telefonické domluvě. 
Dentální hygienistka
Aneta Zezulová, DiS, tel.: 734 100 171
(dle objednání) 
OČNÍ ORDINACE
MUDr. Ondřej Blohoň DiS,  
tel.: 608 400 097, 469 811 676
Po, Út 7:30-12:00 13:00-15:00
St, Pá 7:00-12:00 13:00-15:00
Čt 7:00-12:00 13:00-16:00

LÉKAŘSKÝ DŮM  
Litomyšlská 322
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Petra Cacková, tel.: 465 534 745
Po 8:00–11:30 13:00–15:00 (poradna)
Út 8:00–11:30 13:00–18:00 (dle objednání)
St 8:00–11:30
Čt 8:00–11:30 12:30–15:00 
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
Čt, Pá 7:30–12:00 (dle objednání odpoledne)
MUDr. Irena Hrušková
Po, Út, St 7:30-14:30

www.rocenkaceskotrebovsko.cz
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GYNCENTRUM SARA s.r.o.
MUDr. Pavel Skalický, MUDr. Aleš Ráček,  
MUDr. Veronika Žižková; tel.: 465 536 166
Po 7:40–15:00 MUDr. Ráček 
Po 16:00-19:00 MUDr. Skalický
Út 7:30–12:00 13:00-14:00 MUDr. Skalický  
Út 14:00-18:00 gyn. výkony
St 7:40-15:00  MUDr. Ráček (lichý)
St 13:00-16:00 MUDr. Skalický (sudý) 
Čt 7:30–12:00 13:00-14:00 MUDr. Skalický
Čt 14:00-18:00 gyn. výkony
Pá 12:30–14:30 MUDr. Žižková

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 7:00–11:30 15:00–18:00
Út,Čt 7:00–11:30 13:00–15:00
St, Pá 7:00–12:00

BUDOVA Habrmanova 306
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 8:00–17:00 
www.oftex.cz

BUDOVA Broulíkova 2187
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Pavel Horáček, tel.: 730 133 447
www.alfimed.cz
Po,St, Čt, Pá 7.15 - 12.30
Út 7:15-12:30 14:00-18.:00
(pouze objednaní - prevence, posudky)

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

BUDOVA Lhotka 205
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Vladimíra Bílá, tel.: 465 534 476
Po 7:30–12:00 12:00–14:30 Por.)
Út, Čt, Pá 7:30–12:00
St 8:00–10:00 (Třebovice), 13:00-17:00

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
tel.: 461 569 239

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
zajišťuje Orlickoústecká 
a Svitavská nemocnice

Po-Pá x
So, Ne, sv. x

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

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 2022
datum lékař adresa telefon

1.-2.1.2022 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
8.-9.1.2022 MUDr. Janků Vlastimil Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377 465 526 251
15.-16.1.2022 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
22.-23.1.2022 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
29.-30.1.2022 MDDr. Drdová Anna Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
5.-6.2.2022 MDDr. Duchečková Eva Litomyšlská 590, Česká Třebová 606 704 599
12.-13.2.2022 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 731 784 643
19.-20.2.2022 MDDr. Hájek Jiří Vysoké Mýto, Čelakovského 610 465 420 400
26.-27.2.2022 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
5.-6.3.2022 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
12.-13.3.2022 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
19.-20.3.2022 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, Sadová 1140 731 791 438
26.-27.3.2022 MUDr. Břízová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
2.-3.4.2022 MDDr. Jindrová Martina Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
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datum lékař adresa telefon
9.-10.4.2022 MDDr. Knob Stanislav Ústí nad Orlicí, Špindlerova 157 723 036 370
15.4.2022 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29 465 544 192
16.-17.4.2022 MDDr. Fadrná Kateřina Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834
18.4.2022 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
23.-24.4. 2022 MUDr. Martinková Blanka Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
30.4.-1.5.2022 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 253 720 699 489
7.-8.5.2022 MDDr. Orošnjaková Hana Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
14.-15.5.2022 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
21.-22.5.2022 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
28.-29.5.2022 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
4.-5.6.2022 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
11.-12.6.2022 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
18.-19.6.2022 MDDr. Orošnjaková Hana Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
25.-26.6.2022 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
2.-3.7.2022 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
5.7.2022 MDDr. Tomeš Marek Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
6.7.2022 MDDr. Vaničková Monika Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
9.-10.7.2022 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
16.-17.7.2022 MUDr. Voltnerová Iva Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 734 100 171
23.-24.7.2022 MDDr. Fadrná Kateřina Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834
30.-31.7.2022 MUDr. Židek Ladislav Choceň, Kollárova 605 465 471 324
6.-7.8.2022 MUDr. Břízová Milena Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999 465 525 210
13.-14.8.2022 MUDr. Dostál Valent Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 877
20.-21.8.2022 MDDr. Knob Stanislav Ústí nad Orlicí, Špindlerova 157 723 036 370
27.-28.8.2022 MDDr. Drdová Anna Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
3.-4.9.2022 MUDr. Formánek Martin Česká Třebová, Masarykova 1071 731 784 643
10.-11.9.2022 MDDr. Duchečková Eva Litomyšlská 590, Česká Třebová 606 704 599
17.-18.9.2022 MDDr. Hájek Jiří Vysoké Mýto, Čelakovského 610 465 420 400
24.-25.9.2022 MUDr. Hejnová Pavlína Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 523 310
28.9.2022 MUDr. Hendrych Zdeněk Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 970
1.-2.10.2022 MUDr. Hendrychová Miroslava Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 960
8.-9.10.2022 MUDr. Horáková Hana Česká Třebová, Sadová 1140 731 791 438
15.-16.10.2022 MUDr. Janků Vlastimil Ústí nad Orlicí, Havlíčkova 377 465 526 251
22.-23.10.2022 MDDr. Jindrová Martina Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
28.10.2022 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
29.-30.10.2022 MUDr. Krejčík Michal Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29 465 544 192
5.-6.11.2022 MUDr. Kumpoštová Lucie Česká Třebová, Masarykova 1071 778 133 117
12.-13.11.2022 MDDr. Tomeš Marek Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
17.11.2022 MUDr. Martinková Blanka Choceň, Pernerova 1573 465 471 692
19.-20.11.2022 MUDr. Moučková Sylva Choceň, Dolní 253 720 699 489
26.-27.11.2022 MDDr. Orošnjaková Hana Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
3.-4.12.2022 MUDr. Podgorný Radim Vysoké Mýto, Gen. Závady 116 465 423 957
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datum lékař adresa telefon
10.-11.12.2022 MUDr. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087
17.-18.12.2022 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
23.12.2022 MUDr. Smrčková Jana Choceň, Dolní 443 465 471 560
24.12.2022 MUDr. Špátová Marcela Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390 465 524 128
25.12.2022 MUDr. Štancl Jiří Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 530 247
26.12.2022 MUDr. Dostálová Jarmila Vysoké Mýto, Husova 191/IV 465 423 949
27.12.2022 MUDr. Teplý Michal Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
28.12.2022 MDDr. Tomeš Marek Vysoké Mýto, Javornického 198 465 485 155
29.12.2022 MDDr. Vaničková Monika Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 465 534 555
30.12.2022 MUDr. Vávrová Michaela Dolní Dobrouč 446 465 543 015
31.12.2022 MUDr. Voltnerová Iva Česká Třebová, F.V.Krejčího 405 734 100 171
1.1.2023 MDDr. Fadrná Kateřina Česká Třebová, Masarykova 1071 465 534 834

Vypracovala: Martina (Stříteská) Teinerová, kancelář OSK Litomyšl, září 2021

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 VIDĚ-
NÍ 461 619 061
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 461 655 250
CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 461 655 170
INTERNÍ ODDĚLENÍ 461 655 190
KOŽNÍ ODDĚLENÍ 461 655 370
LDN 461 613 204
CHIRURGICKÁ JIP 461 655 550
NEUROLOGICKÉ ODD. 461 655 310
OČNÍ ODDĚLENÍ 461 655 330
RADIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 461 655 460
REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ 461 655 397

LITOMYŠLSKÁ 
NEMOCNICE

    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
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PŘÍJEZDY A ODJEZDY VLAKŮ – ČESKÁ TŘEBOVÁ
Příj. Odj. Linka Vlak Ze stanice Do stanice N. Poznámky

 0.06 N28 EN 443  Praha hl.n. (22.15) Bohumín (2.29) 2 SLOVAKIA
0.06  0.08  N28   443   Praha hl.n. (22.05) Bohumín (2.28)  12
1.34  1.35  Ex3   571   Praha hl.n. (23.45) Blansko (2.18)  1
1.58       5051   Pardubice hl.n. (0.56)    5 zavádějte v  a  , kromě 25.XII. – 1.I. Obs

  3.44     5050     Pardubice hl.n. (4.49)  5 jede v  , nejede 27. – 31.XII.
  4.09     12701     Lanškroun (4.26)  8 nejede 25., 26.XII., 1.I.
  4.10  S22   4761     Letovice (4.56)  1 jede v  

4.13  4.15  R19   876   Blansko (3.30) Praha-Vršovice (6.29)  2 nejede 25., 26.XII., 1.I.
  4.25  S10   5000     Kolín (6.19)  5 nezavádějte 25.XII. – 1.I.

4.40    LE   1250   Bohumín (2.36)    16 jede v  
4.40       5071   Choceň (4.15)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. Obs
4.45       24750   Moravská Třebová (4.10)    6 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs
4.48       12700   Lanškroun (4.30)    8 nejede 25., 26.XII., 1.I. Obs

  4.48     12703     Lanškroun (5.06)  8 jede v  , nejede 27. – 31.XII.
  4.49     7143     Králíky (6.06)  6 jede v  
  4.52  S10   5002     Kolín (7.24)  5 nezavádějte 25.XII.
  4.52     24751     Moravská Třebová (5.28)  6 jede v  , nejede 27. – 31.XII.

4.54    S22   4762   Letovice (4.14)    2 jede v  , nejede 31.XII. Obs
  4.56  R19   861     Blansko (5.49)  1 jede v  

4.57  4.58  Ex2   524   Přerov (3.57) Praha hl.n. (7.00)  16
  5.07     12705     Lanškroun (5.25)  8 nejede 25., 26.XII., 1.I.
  5.10  S22   4763     Letovice (5.56)  1

5.27       3770   Zábřeh na Moravě (4.54)    2
jede v  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 
17.XI., nejede 25.XII. – 1.I., 16.IV., 29.X. 
Obs

5.29       5053   Pardubice hl.n. (4.18)    5 nejede 25., 26.XII., 1.I. Obs
5.30       12702   Lanškroun (5.11)    8 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs
5.34       24752   Moravská Třebová (4.59)    6 nejede 25.XII., 1.I. Obs

5.34  5.36  N28   442   Mosty u Jablunkova (Mosty 
koło Jabłonkowa) (2.17) Praha hl.n. (7.55)  1

  5.42  S2   1753     Blansko (6.46)  1 jede v  , nejede 31.XII.

5.42  5.44  LE   1252  
Mosty u Jablunkova (Mosty koło 
Jabłonkowa) (2.50)

Praha hl.n. (7.37)  14

  5.44     24753     Moravská Třebová (6.21)  6 nejede 25.XII., 1.I.
5.50    S22   4766   Letovice (5.04)    2 jede v  Obs

5.52    S22   4764   Letovice (5.11)    2
zavádějte v  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., kromě 25.XII. – 
1.I., 16.IV., 29.X. Obs

5.52       12704   Lanškroun (5.30)    8 nejede 25., 26.XII., 1.I. Obs
  5.52  S10   5004     Kolín (8.28)  5 zavádějte v  a  
  5.52     5070     Choceň (6.17)  5 zavádějte v  

5.55       5073   Choceň (5.30)    5 zavádějte v  Obs

5.57  5.58  R18   896   Staré Město u Uherského Hra-
diště (4.10) Praha-Vršovice (8.00)  16

jede v  ,  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 
1.I., 16.IV., 29.X.

5.59  6.00  Ex1   641   Praha hl.n. (4.02) Bohumín (8.02)  12
zavádějte v  a 19.IV., 7.VII., 29.IX., 
kromě 18.IV., 4.VII./jede v  a 19.IV., 
7.VII., 29.IX., nejede 18.IV., 4.VII.

  6.09     12709     Lanškroun (6.27)  8 nejede 25.XII., 1.I.
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6.13  6.15  R19   874   Blansko (5.13) Praha-Vršovice (8.29)  2 jede v  /nejede 25., 26.XII., 1.I.
6.20       20530   Ústí nad Orlicí (6.08)    5 jede v  Obs

6.28       24754   Moravská Třebová (5.53)    6 jede v  –  , nejede 25.XII. – 1.I., 16. 
– 18.IV., 6.VII., 29.X. Obs

  6.29     7151     Králíky (7.50)  6 jede v  
6.32       12706   Lanškroun (6.14)    8 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs

  6.42     24755     Moravská Třebová (7.21)  6 jede v  , nejede 27. – 31.XII.

6.44  6.46  R18   883   Praha hl.n. (4.42) Luhačovice (9.22)  12
jede v  ,  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 
1.I., 16.IV., 29.X.

  6.48  S2   1755     Blansko (7.47)  8 jede v  , nejede 31.XII.
  6.49     12711     Lanškroun (7.07)  8 jede v  , nejede 27. – 31.XII.
  6.51     5052     Pardubice hl.n. (8.01)  5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII.

6.53       5055   Pardubice hl.n. (5.38)    5 Obs
6.54    S22   4768   Letovice (6.06)    2 nejede 25.XII., 1.I. Obs
6.55       12708   Lanškroun (6.37)    8 nejede 25.XII., 1.I. Obs
6.59  7.00  Ex2   121   Praha hl.n. (5.02) Horní Lideč (9.27)  12
6.59  7.00  Ex2   522   Vsetín (4.53) Praha hl.n. (8.52)  16
7.03  7.04  RJ   1000   Bohumín (5.04) Praha hl.n. (8.55)  16 jede v  a  , nejede 25.XII., 1.I.

  7.04     12713     Lanškroun (7.22)  8 zavádějte v  a  
  7.07     12715     Lanškroun (7.25)  8 jede v  , nejede 27. – 31.XII.

7.09    S10   5001   Kolín (5.09)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. 
Obs

  7.10  S22   4765     Letovice (7.56)  1
7.13  7.15  R18   894   Zlín střed (5.19) Praha-Vršovice (9.29)  16

7.11  7.23  S22   4770   Letovice (6.35) Ústí nad Orlicí (7.35)  2 jede v  /jede v  , nejede 23. – 31.XII., 
1.VII. – 31.VIII.

7.28       24756   Moravská Třebová (6.53)    6 Obs
7.32       3774   Zábřeh na Moravě (6.54)    2 jede v  Obs

  7.33     24741     Dzbel (8.55)  6 jede v  a  
7.36       7148   Králíky (6.15)    5 jede v  Obs

7.44  7.46  R19   863   Praha-Vršovice (5.34) Blansko (8.46)  1 nejede 25., 26.XII., 1.I.
7.48       3776   Zábřeh na Moravě (7.14)    2 zavádějte v  a  Obs
7.48       12714   Lanškroun (7.30)    8 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs
7.53    S10   5003   Kolín (5.44)    5 Obs

7.58  7.59  SC   548   Návsí (Nawsie) (5.02) Praha hl.n. (9.52)  16
8.00  8.01  Ex1   113   Praha hl.n. (6.02) Bohumín (9.57)  12
8.03  8.04  RJ   1002   Opava východ (5.57) Praha hl.n. (9.55)  16 nejede 25.XII. – 1.I., 16., 18.IV.

  8.04     3775     Zábřeh na Moravě (8.44)  6
8.04  8.05     645   Praha-Libeň (6.12) Mošnov,Ostrava Airport (9.52)  12 zavádějte 17., 18.IX.
8.07  8.08  RJ   1001   Praha hl.n. (6.18) Havířov (10.23)  12 jede v  ,  a 24.XII.

  8.08  S10   5006     Kolín (10.28)  5
8.10  8.11  SC   241   Praha hl.n. (6.25) Český Těšín (10.22)  12 nejede 24., 25., 31.XII.

  8.14     24757     Moravská Třebová (8.50)  6 jede v  
8.13  8.15  R19   872   Blansko (7.13) Praha-Vršovice (10.29)  2

  8.17     24759     Moravská Třebová (8.51)  6
zavádějte v  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 
28.X., 17.XI., kromě 25.XII. – 1.I., 16.IV., 
29.X.

8.41       5075   Ústí nad Orlicí (8.30)    5
jede v  , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 
31.VIII. Obs

8.44  8.46  R18   885   Praha-Vršovice (6.34) Luhačovice (11.22)  12
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8.42  8.50  LE   410   Bohumín (6.36) Praha hl.n. (10.39)  14

8.52       12716   Lanškroun (8.30)    8
jede v  ,  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 
28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 
1.I., 16.IV., 29.X. Obs

8.54    S22   4772   Letovice (8.03)    2 Obs
8.56       24758   Moravská Třebová (8.21)    6 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs
8.59  9.00  Ex2   123   Praha hl.n. (7.02) Horní Lideč (11.27)  12
8.59  9.00  Ex2   520   Vsetín (6.47) Praha hl.n. (10.52)  16
9.03  9.04  RJ   1004   Návsí (Nawsie) (6.10) Praha hl.n. (10.55)  16 nejede 25.XII., 1.I.

  9.04     12719     Lanškroun (9.22)  8
jede v  ,  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 
28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 
29.X.

  9.10  S22   4767     Letovice (9.56)  1
9.13  9.15  R18   892   Veselí nad Moravou (6.59) Praha-Vršovice (11.29)  16
9.32       24760   Moravská Třebová (8.57)    6 jede v  a  Obs
9.44  9.46  R19   865   Praha-Vršovice (7.34) Blansko (10.46)  1
9.48       3778   Zábřeh na Moravě (9.14)    2 Obs
9.53    S10   5005   Kolín (7.54)    5 Obs
9.55       24762   Moravská Třebová (9.21)    6 jede v  Obs

9.58  9.59  Ex1   144  
Mosty u Jablunkova (Mosty koło 
Jabłonkowa) (7.05)

Praha hl.n. (11.52)  16

10.00  10.01  Ex1   141   Praha hl.n. (8.02) Návsí (Nawsie) (12.47)  12
10.03  10.04  RJ   1006   Návsí (Nawsie) (7.03) Praha hl.n. (11.55)  16 nejede 25.XII., 1.I.

  10.04     3777     Zábřeh na Moravě (10.46)  6
  10.08  S10   5008     Kolín (12.28)  5

10.10  10.11  RJ   1003   Praha hl.n. (8.18) Návsí (Nawsie) (12.56)  12
10.13  10.14  LE   1251   Praha hl.n. (8.28) Bohumín (12.25)  12
10.13  10.15  R19   870   Blansko (9.13) Praha-Vršovice (12.29)  2

  10.17     24761     Moravská Třebová (10.51)  6
10.21       24740   Dzbel (9.00)    6 zavádějte v  a  Obs
10.44  10.46  R18   887   Praha-Vršovice (8.34) Luhačovice (13.22)  12
10.42  10.50  LE   1256   Bohumín (8.36) Praha hl.n. (12.39)  14

10.52       12720   Lanškroun (10.30)    8
jede v  ,  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 
28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 
29.X. Obs

10.53    S22   4774   Letovice (10.06)    2 jede v  Obs
10.59  11.00  Ex2   125   Praha hl.n. (9.02) Horní Lideč (13.27)  12
10.59  11.00  Ex2   220   Horní Lideč (8.33) Praha hl.n. (12.52)  16
11.03  11.04  RJ   1008   Návsí (Nawsie) (7.46) Praha hl.n. (12.55)  16

  11.04     12723     Lanškroun (11.22)  8
jede v  ,  a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 
28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 
29.X.

  11.10  S22   4769     Letovice (11.56)  1 jede v  
11.13  11.15  R18   890   Luhačovice (8.31) Praha-Vršovice (13.29)  16

  11.15     24743     Dzbel (12.35)  6 jede v  a  
11.44  11.46  R19   867   Praha-Vršovice (9.34) Blansko (12.46)  1
11.48       3780   Zábřeh na Moravě (11.14)    2 Obs
11.53    S10   5007   Kolín (9.44)    5 Obs
11.55       24764   Moravská Třebová (11.21)    6 Obs
11.58  11.59  Ex1   116   Bohumín (10.00) Praha hl.n. (13.52)  16
12.00  12.01  Ex1   115   Praha hl.n. (10.02) Bohumín (13.57)  12
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  12.04     3779     Zábřeh na Moravě (12.46)  6
  12.08  S10   5010     Kolín (14.28)  5

12.10  12.11  RJ   1005   Praha hl.n. (10.18) Havířov (14.23)  12

12.13  12.14  LE   1233   Praha hl.n. (10.28)
Staré Město u Uherského Hradiště 
(13.50) 

12

12.13  12.15  R19   868   Blansko (11.13) Praha-Vršovice (14.29)  2
  12.17     24763     Moravská Třebová (12.51)  6
  12.40     15304     Žďárec u Skutče (14.27)  1 jede v  

12.44  12.46  R18   889   Praha-Vršovice (10.34) Luhačovice (15.22)  12
12.49       12724   Lanškroun (12.30)    8 Obs

12.42  12.50  LE   1258  
Mosty u Jablunkova (Mosty koło 
Jabłonkowa) (9.24)

Praha hl.n. (14.39)  14

12.53    S22   4776   Letovice (12.06)    2 Obs
12.53       5057   Pardubice hl.n. (11.44)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. Obs
12.59  13.00  Ex2   127   Praha hl.n. (11.02) Horní Lideč (15.27)  12
12.59  13.00  Ex2   128   Horní Lideč (10.33) Praha hl.n. (14.52)  16
13.03  13.04  RJ   1010   Návsí (Nawsie) (10.10) Praha hl.n. (14.55)  16

  13.04     12727     Lanškroun (13.22)  8
  13.08  S10   5012     Kolín (15.24)  5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII.
  13.10  S22   4771     Letovice (13.56)  1

13.13  13.15  R18   888   Luhačovice (10.31) Praha-Vršovice (15.29)  16
  13.15     24765     Moravská Třebová (13.50)  6 jede v  , nejede 27. – 31.XII.

  13.34     12729     Lanškroun (13.52)  8
jede v  , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 
31.VIII.

13.44  13.46  R19   869   Praha-Vršovice (11.34) Blansko (14.46)  1
13.48       3782   Zábřeh na Moravě (13.11)    2 Obs
13.53    S10   5009   Kolín (11.44)    5 Obs
13.55       24766   Moravská Třebová (13.21)    6 Obs

13.58  13.59  Ex1   142  
Mosty u Jablunkova (Mosty koło 
Jabłonkowa) (11.05)

Praha hl.n. (15.52)  16

14.00  14.01  Ex1   143   Praha hl.n. (12.02) Návsí (Nawsie) (16.47)  12
  14.04     3781     Zábřeh na Moravě (14.46)  6 zavádějte v  a  
  14.04     12731     Lanškroun (14.24)  8 jede v  
  14.08  S10   5014     Kolín (16.28)  5

14.10  14.11  RJ   1007   Praha hl.n. (12.18) Havířov (16.23)  12

14.13  14.14  LE   1257   Praha hl.n. (12.28)
Třinec centrum (Trzyniec Cent-
rum) (17.17) 

12

14.13  14.15  R19   866   Blansko (13.13) Praha-Vršovice (16.29)  2
  14.17     24785     Moravská Třebová (14.51)  6 zavádějte v  a  

14.18       12728   Lanškroun (14.00)    8
jede v  , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 
31.VIII. Obs

  14.19     15381     Svitavy (14.36)  1 jede v  
  14.25  S10   5016     Kolín (17.24)  5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII.
  14.26     24767     Moravská Třebová (15.01)  6 jede v  
  14.30     3783     Zábřeh na Moravě (15.05)  6 jede v  

14.42       24768   Moravská Třebová (14.05)    6 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs
14.44  14.46  R18   891   Praha-Vršovice (12.34) Luhačovice (17.22)  12

  14.48  S2   1757     Blansko (15.47)  8 jede v  , nejede 31.XII.
14.43  14.50  LE   1260   Bohumín (12.36) Praha hl.n. (16.39)  14
14.52       12730   Lanškroun (14.30)    8 Obs
14.53    S22   4778   Letovice (14.06)    2 zavádějte v  a  Obs
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14.53    S10   5011   Kolín (12.52)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. Obs

  14.54     20531     Ústí nad Orlicí (15.06)  6 jede v  
14.56       15380   Svitavy (14.39)    2 jede v  Obs
14.59  15.00  Ex2   126   Horní Lideč (12.33) Praha hl.n. (16.52)  16
14.59  15.00  Ex2   129   Praha hl.n. (13.02) Horní Lideč (17.27)  12
15.03  15.04  RJ   1012   Návsí (Nawsie) (11.46) Praha hl.n. (16.55)  16

  15.04     12735     Lanškroun (15.22)  8
  15.07  S22   4773     Letovice (15.56)  1 jede v  a  

15.13  15.15  R18   886   Luhačovice (12.31) Praha-Vršovice (17.29)  16
  15.15     24769     Moravská Třebová (15.50)  6 jede v  , nejede 27. – 31.XII.

15.18       12732   Lanškroun (15.00)    8
jede v  , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 
31.VIII. Obs

15.11  15.24  S2   1752   Blansko (14.13) Choceň (15.52)  2
jede v  , nejede 31.XII./jede v  , nejede 
27. – 31.XII.

15.28       24742   Dzbel (14.00)    6 zavádějte v  a  Obs

  15.34     12737     Lanškroun (15.52)  8
jede v  , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 
31.VIII.

15.44  15.46  R19   871   Praha-Vršovice (13.34) Blansko (16.46)  1
15.48       3784   Zábřeh na Moravě (15.14)    2 Obs
15.53    S10   5013   Kolín (13.44)    5 Obs
15.55       24770   Moravská Třebová (15.21)    6 jede v  Obs
15.58  15.59  Ex1   114   Bohumín (14.00) Praha hl.n. (17.52)  16
16.00  16.01  Ex1   117   Praha hl.n. (14.02) Bohumín (17.57)  12

  16.04     3785     Zábřeh na Moravě (16.43)  6 nejede 24.XII.
16.07  16.08  RJ   1009   Praha hl.n. (14.18) Havířov (18.23)  12

  16.08  S10   5018     Kolín (18.28)  5
16.13  16.15  R19   864   Blansko (15.13) Praha-Vršovice (18.29)  2

  16.15     24771     Moravská Třebová (16.50)  6 jede v  

16.20       12736   Lanškroun (16.00)    8
jede v  , nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 
31.VIII. Obs

16.44  16.46  R18   893   Praha-Vršovice (14.34) Luhačovice (19.22)  12

16.41  16.48  S2   1759   Choceň (16.10) Blansko (17.47)  8
jede v  , nejede 27. – 31.XII./jede v  , 
nejede 31.XII.

16.42  16.50  LE   1262   Karviná hl.n. (14.25) Praha hl.n. (18.39)  14
16.52       12738   Lanškroun (16.30)    8 nejede 24.XII. Obs
16.53    S10   5015   Kolín (14.44)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. Obs
16.54    S22   4780   Letovice (16.06)    2 jede v  ,  a 31.XII. Obs
16.56       24772   Moravská Třebová (16.21)    6 jede v  , nejede 27. – 31.XII. Obs
16.59  17.00  Ex2   124   Horní Lideč (14.33) Praha hl.n. (18.52)  16
16.59  17.00  Ex2   221   Praha hl.n. (15.02) Horní Lideč (19.27)  12
17.03  17.04  RJ   1014   Havířov (14.49) Praha hl.n. (18.55)  16

  17.04     12741     Lanškroun (17.22)  8 nejede 24.XII.
  17.07  S22   4777     Letovice (17.56)  1 jede v  ,  a 31.XII., nejede 24.XII.
  17.08  S10   5020     Kolín (19.24)  5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII.

17.11    S2   1754   Blansko (16.13)    2 jede v  , nejede 31.XII. Obs
17.07  17.12  RJ   1011   Praha hl.n. (15.18) Návsí (Nawsie) (20.03)  12
17.13  17.15  R18   884   Luhačovice (14.31) Praha-Vršovice (19.29)  16

  17.15     24745     Chornice (18.16)  6 zavádějte v  a  
  17.15     24773     Moravská Třebová (17.50)  6 jede v  , nejede 27. – 31.XII.

17.13  17.18  LE   411   Praha hl.n. (15.28) Bohumín (19.23)  12
17.44  17.46  R19   873   Praha-Vršovice (15.34) Blansko (18.46)  1
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17.48       3786   Zábřeh na Moravě (17.14)    2 nejede 24.XII. Obs
17.53    S10   5017   Kolín (15.44)    5 Obs
17.55       24774   Moravská Třebová (17.21)    6 nejede 24.XII. Obs

17.58  17.59  Ex1   140  
Mosty u Jablunkova (Mosty koło 
Jabłonkowa) (15.05)

Praha hl.n. (19.52)  16

18.00  18.01  Ex1   145   Praha hl.n. (16.02) Návsí (Nawsie) (20.47)  12
  18.04     3787     Zábřeh na Moravě (18.46)  6 nejede 24.XII.

18.07  18.08  RJ   1013   Praha hl.n. (16.18) Opava východ (20.30)  12 nejede 24. – 31.XII., 15., 17.IV.
  18.08     5054     Pardubice hl.n. (19.14)  5 nezavádějte 24.XII.

18.13  18.15  R19   862   Blansko (17.13) Praha-Vršovice (20.29)  2
  18.17     24775     Moravská Třebová (18.51)  6 nejede 24.XII.

18.38  18.42     644   Mošnov,Ostrava Airport (16.53) Praha hl.n. (20.46)  16 zavádějte 17., 18.IX.
18.44  18.46  R18   895   Praha-Vršovice (16.34) Veselí nad Moravou (20.58)  12
18.52       12742   Lanškroun (18.30)    8 nejede 24.XII. Obs
18.53    S10   5019   Kolín (16.44)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. Obs
18.54    S22   4782   Letovice (18.06)    2 nejede 24.XII. Obs
18.59  19.00  Ex2   122   Horní Lideč (16.33) Praha hl.n. (20.52)  16
18.59  19.00  Ex2   521   Praha hl.n. (17.02) Vsetín (21.10)  12
19.03  19.04  RJ   1016   Havířov (16.49) Praha hl.n. (20.55)  16

  19.04     12745     Lanškroun (19.22)  8 nejede 24., 31.XII.
  19.08  S10   5024     Kolín (21.24)  5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII.
  19.10  S22   4779     Letovice (19.56)  1 nejede 24., 25., 31.XII.

19.11    S2   1756   Blansko (18.13)    2 jede v  , nejede 31.XII. Obs
19.07  19.12  RJ   1015   Praha hl.n. (17.18) Návsí (Nawsie) (22.02)  12 nejede 24., 31.XII.
19.13  19.15  LE   413   Praha hl.n. (17.28) Bohumín (21.23)  12
19.13  19.15  R18   882   Luhačovice (16.31) Praha-Vršovice (21.29)  16

  19.18     24777     Moravská Třebová (19.52)  6
zavádějte v  , kromě 24., 25.XII., 1.I., 15. 
– 17.IV., 5.VII., 28.X.

19.28       24744   Chornice (18.21)    6 jede v  a  , nejede 24.XII. Obs
19.44  19.46  R19   875   Praha-Vršovice (17.35) Blansko (20.46)  1
19.48       3788   Zábřeh na Moravě (19.14)    2 nejede 24., 31.XII. Obs

  19.53     5056     Choceň (20.18)  5 nezavádějte 24., 31.XII.
19.55       24778   Moravská Třebová (19.21)    6 jede v  , nejede 31.XII. Obs
19.58  19.59  Ex1   112   Bohumín (18.00) Praha hl.n. (21.52)  16
20.00  20.01  SC   549   Praha hl.n. (18.02) Návsí (Nawsie) (22.54)  12

  20.04     3789     Zábřeh na Moravě (20.46)  6 nejede 24., 31.XII.
20.06       5077   Choceň (19.38)    5 nejede 24., 31.XII. PosPr:8140 Obs
20.10  20.11  RJ   1017   Praha hl.n. (18.18) Návsí (Nawsie) (23.02)  12 nejede 24., 31.XII.
20.13  20.14  LE   1259   Praha hl.n. (18.28) Bohumín (22.25)  12
20.13  20.15  R19   860   Blansko (19.13) Praha-Vršovice (22.29)  2 nejede 24., 25., 31.XII.

  20.17     24779     Moravská Třebová (20.51)  6 nejede 24., 31.XII.
20.44  20.46  R18   897   Praha-Vršovice (18.35) Zlín střed (22.32)  12

20.47  20.48  SC   240  
Mosty u Jablunkova (Mosty koło 
Jabłonkowa) (18.25)

Praha hl.n. (22.33)  16 nejede 24., 25., 31.XII.

20.52       12748   Lanškroun (20.34)    8 nejede 24., 31.XII. Obs
20.54       15382   Svitavy (20.37)    2 nejede 24., 25., 31.XII. Obs
20.59  21.00  Ex2   120   Horní Lideč (18.33) Praha hl.n. (22.54)  16
20.59  21.00  Ex2   523   Praha hl.n. (19.02) Vsetín (23.03)  12
21.03  21.04  RJ   1018   Havířov (18.49) Praha hl.n. (22.57)  16 nejede 24., 31.XII.

  21.04     12751     Lanškroun (21.22)  8
jede v  a  , nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 
15. – 17.IV., 5.VII., 28.X.
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21.07       5083   Choceň (20.42)    5 nezavádějte 24., 31.XII. Obs

  21.07     5072     Choceň (21.37)  5 nejede 24., 31.XII. PosPr:8140

21.13  21.15  LE   1261   Praha hl.n. (19.28)
Třinec centrum (Trzyniec Cent-
rum) (23.55) 

12

21.36       24776   Moravská Třebová (21.01)    6 nejede 24., 31.XII. Obs

21.52       12750   Lanškroun (21.34)    8
jede v  a  , nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 
15. – 17.IV., 5.VII., 28.X. Obs

21.53    S22   4784   Březová nad Svitavou (21.18)    2
jede v  ,  a 15.IV., 5.VII., 28.X., nejede 
25., 31.XII., 1.I., 16.IV., 29.X. Obs

21.59  22.00  Ex1   640   Bohumín (19.58) Praha hl.n. (23.54)  16

jede v  , nejede 24., 25.XII., 1.I., 15. 
– 17.IV., 3. – 5.VII., 28.X., 17.XI./zavá-
dějte v  , kromě 24., 25.XII., 1.I., 15. – 
17.IV., 3. – 5.VII., 28.X., 17.XI.

22.06    R19   877   Praha hl.n. (20.11)    1 nejede 24., 25., 31.XII. Obs
22.10  22.11  RJ   1019   Praha hl.n. (20.18) Bohumín (0.12)  12 nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.

  22.11  S22   4781     Letovice (22.56)  1
jede v  a  , nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 
15. – 17.IV., 5.VII., 28.X.

22.13  22.14  LE   1263   Praha hl.n. (20.28) Bohumín (0.23)  12
  22.17     12753     Lanškroun (22.38)  8 jede v  , nejede 31.XII. PosPr:8140

  22.41     5074     Choceň (23.06)  5
zavádějte v  –  , kromě 24., 25., 31.XII., 
1.I., 16. – 18.IV., 6.VII., 29.X.

22.50  22.51  R19   879   Praha-Vršovice (20.50) Blansko (23.35)  1 nejede 24., 25., 31.XII.
  22.54     12755     Lanškroun (23.15)  8 jede v  a  , nejede 24.XII. PosPr:8140

22.59       12752   Lanškroun (22.41)    8 jede v  , nejede 31.XII. Obs
23.02       5079   Choceň (22.33)    5 zavádějte v  , kromě 27. – 31.XII. Obs
23.13  23.15  Ex3   570   Blansko (22.28) Praha hl.n. (1.02)  2
23.36       12754   Lanškroun (23.18)    8 zavádějte v  a  , kromě 24., 25.XII. Obs
23.44  23.46  Ex2   525   Praha hl.n. (21.42) Přerov (0.45)  12

23.50       5081   Choceň (23.21)    5
zavádějte v  a 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 
17.XI., kromě 25.XII. – 1.I., 16.IV., 29.X. 
Obs

 22.42 S10  5074   Choceň (23.07) 3
jede v ,  a 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., ne-
jede 26., 31.XII. – 2.I., 3.IV.;

 22.42   12755   Lanškroun (23.03) 3
Č.Třebová-Třebovice nejede 24.XII.; Tře-
bovice-Lanškroun nejede 24., 25.XII.;

23.04    12752  Lanškroun (22.46)   3 jede v , nejede 31.XII.;
23.11 23.12 Ex2 IC 525  Praha hl.n. (21.26) Přerov (0.13) 2 PŘEROVSKÝ ZUBR
23.17    15061  Litomyšl (21.45)   4 neznámé omezení dnů jízdy
23.24    12754  Lanškroun (23.06)   3 nejede 24., 25.XII.;
23.36 23.37 Ex3 IC 575  Praha hl.n. (21.56) Břeclav (1.12) 4 METROPOL

23.59    15063  Vysoké Mýto město (23.15)   4
jede v  a 2.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., neje-
de 26.XII. – 2.I., 3.IV.;

Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována, nemusí v průběhu roku souhlasit!

Poznámky:
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována
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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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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 EkoBi, s.r.o. (Ing. V. Cinková) 733 615 000 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
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
Topení,voda,plyn,koup MARO s.r.o. 777 466 565 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
Železářství Techcentrum s.r.o. 464 649 322 Moravská 40
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OBSAH ROČENKY

SEZNAM FIREM INZERUJÍCÍCH V ROČENCE
Firma, podnikatel Adresa Telefon e-mailová adresa
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
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
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
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
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
Maro s.r.o. Chrudimská 2811, Par. 778 451 159 zuzana.mareckova@maro.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

Firma, podnikatel Adresa Telefon e-mailová adresa
Oáza zdraví Staré náměstí 34 737 601 261 info@oaza-zdravi.cz
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
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
 Klejchstav s.r.o. x 721 447 359 klejch.martin1@seznam.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
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


