
 

 

 

 
 

4/2017 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Vážení spoluobčané, 

dostáváte do rukou poslední číslo letošního 

zpravodaje. V předešlých číslech jsme Vás 

informovali o tom, co pro vás připravujeme a co 

následně realizujeme. Myslím si, že vše, k čemu jsme 

se zavázali, postupně plníme. Spoustu věcí se již 

podařilo uskutečnit, to každý může vidět, ale jistě je 

třeba mnohé ještě udělat.  

 

Proto také pro následující rok 2018 máme 

naplánovány věci, na které jsou ve schváleném 

rozpočtu obce vyhrazeny prostředky. 

 

Slovo vedení obce 
Prožíváme nyní dobu, kdy se daří ekonomice a tím také 

obecnímu rozpočtu. Z toho plyne, že příští rok by 

neměl být pro obec z finančního hlediska problémový. 

Rádi bychom Vám tímto popřáli, aby byl příští rok pro 

všechny z Vás rokem šťastným. Přejeme Vám pevné 

zdraví, spokojenost a nespočet dobrých zážitků.  

My všichni na Obecním úřadě se k tomu budeme snažit 

přispět. 

                                                          Starosta obce 

Jaroslav Kašpar  

a místostarosta obce Jan Horák 

 

DLOUHOTŘEBOVSKÝ 

ZPRAVODAJ 



 

 

Zprávy z obce 
Vážení spoluobčané,       

v roce 2018 bude svoz komunálního odpadu prováděn každý týden, vždy ve středu. Obecní zastupitelstvo na 

svém zasedání dne 30. 11. 2017 schválilo OZV Obce Dlouhá Třebová č. 1/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena 

poplatků za osobu s trvalým pobytem činí 500,- Kč za 52 svozů. Pro objekty trvale neobydlené 500,- Kč. Držitelé 

průkazu ZTP a ZTP/P platí 250,- Kč. Poplatky za svoz komunálního odpadu pro právnické osoby a osoby 

samostatně výdělečně činné je pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce 2017.                                                                                                      

Svoz bude i nadále provádět firma Eko Bi s. r. o., Česká Třebová. V případě problémů (nevyvezení nádoby nebo 

poškození nádoby) se mohou občané obrátit přímo na firmu Eko Bi s. r. o. na telefonní číslo 731 449 810. 

Současně s poplatkem za komunální odpad bude možné uhradit poplatek za stočné (týká se pouze objektů 

napojených na původní kanalizaci v obci) a poplatek za psa. 

 

21.2.2018           8.00 – 12.00              13.00 – 16.30 hodin 

21.3.2018           8.00 – 12.00              13.00 – 16.30 hodin 

18.4.2018           8.00 – 12.00              13.00 -  16.30 hodin    

16.5.2018           8.00 – 12.00              13.00 -  16.30 hodin 

 

Svoz pytlů s plastovými obaly a svázaný papír bude prováděn vždy první pondělí v měsíci: Lednu, dubnu, 

červnu, červenci, srpnu, září, říjnu a v prosinci. 

Pytle s PET obaly a svázaný papír (časopisy) budou vybírány na těchto místech: 

Niva     15.00 – 15.10 hodin,    Točna na hrázi    15.15 – 15.25 hodin 

U Vaňku    15.25 – 15.35 hodin                    U kostela             15.35 – 15.45 hodin 

U nák. střediska  15.45  - 15.55 hodin      U transformátoru    15.55 – 16.05 hodin 

U kovárny  16.05 – 16.15 hodin             Pod Motosalonem     16.15 – 16.25 hodin   

 

Občané, kteří naplní pytle mimo uvedené termíny, mohou je odevzdat na Obecním úřadě, nebo pytle budou 

po oznámení na ObÚ příležitostně svezeny zaměstnanci ObÚ. Pytle na PET obaly budou vydávány při placení 

poplatku za svoz odpadu. V obci byly rozmístěny čtyři zvony na plasty: u čp. 82, nákupního střediska a u 

Kovárny. Na příští rok jsme zažádali u společnosti EKO-KOM, a.s. o další zvony na plasty, které by se rozmístily 

do dalších míst obce. 

Sběrné dvory v  roce 2018 budou opět v prostorách za Obecním úřadem: 

Na jaře v měsíci dubnu a na podzim v měsíci říjnu.  Přesný termín bude občanům sdělen na vývěsní desce, 

webových stránkách obce, případně ve zpravodaji obce. 

 

 

Poplatek se bude vybírat na Obecním úřadě v těchto termínech: 
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 Jan Horák, místostarosta obce 



 

 

Slovo redakce 

Milí čtenáři našeho zpravodaje, 
 
zdravím Vás a dovoluji si Vám předložit přehled 
uplynulých událostí, které mají společného 
jmenovatele. Rok 2017. Starý rok pomalu míří do 
historie a na scéně se objevuje rok nový. S osmičkou 
na konci. V české historii je mnoho významných 
letopočtů, které končí touto číslicí. 1618, 1848, 1918, 
1938, 1948, 1968. Významnou událostí pak bylo 
nepochybně vítězství našich hokejistů v Naganu. To 
byl únor 1998, nezapomenutelná neděle  
 
Teď nastává další osmičkový rok. Uvidíme, jaký bude? 
Přeji Vám Všem, aby to byla osmička úspěšná, zdravá 
a šťastná.  

 
Mějte se dobře 

 
Martin Lamplot, redakce 
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Vítáme Vás do života… 

 

Vítání občánků 10. ledna 2017  

Jeroným Haifler 

Laura Langrová  

Adéla Šmídová 

Ondřej Vojáček 

Samuel Špais 

 

Vítání občánků 10. června 2017 

Matyáš Bečka 

Helena Pirklová 

Ella Štěpánová 

Rozálie Kuklová 

Dominik Čejka 

Nikolas Votava 

 

Vítání občánků 25. listopadu 2017 

Sára Eliška Mašková 

Adéla Hlavová 

David Morkes 

Matouš Veverka 

Viktorie Rybková 

Nicolas Novák 

 

 

Rodičům i jejich potomkům přejeme hodně zdraví a 

štěstí. 

 

Redakce 

 

Vánoční strom zazářil 

 

 

 

 

 

Dlouhá Třebová: Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá 
Třebová uspořádal v sobotu 2. prosince 2017 u 
Obecního úřadu rozsvěcení vánočního 
stromečku. Samotnému počinu na prostranství 
před kostelem předcházely vánoční dílničky s 
občerstvením pro děti i dospělé v tělocvičně. V 
17.00 pak začal program u stromu, který letos 
obci daroval pan Stanislav Jasanský z Dlouhé 
Třebové. Program měl spád a tempo a 
vystoupily v něm děti z Mateřské i Základní 
školy. Za obec pak veřejnost pozdravil radní 
obce Martin Lamplot. 
 
Po kulturním vystoupení se děti tradičním 
odpočítáváním zhostily symbolického rozsvícení 
stromečku a celé vánoční výzdoby. Program pak 
vygradoval v kostele sv. Prokopa koncertem 
hudební formace Cimballica 
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265 let od pořízení prvního zvonu v 
obci - (1753). Prvním stanovištěm pro zvon byla 
zvonička na ostrohu nad obcí. Po výstavbě 
kostela byl zvon přesunut na jeho věž. Namále 
měl zvon v době 1. světové války, kdy byl určen 
k roztavení. Dlouhotřebováci jej však uschovali 
a tím i zachránili. Je to bezesporu nejúcty-
hodnější pamětihodnost celé obce.  Na zvonu  
je napsán nápis ve znění: "Svatému Prokopu, 
obětují Dlouhotřebovští obyvatelé". "R. 1753 
Karel Pirkl, rychtář. Jan Vondra, starší". Karel 
Pirkl byl rychtářem obce v letech 1734 – 1776. 
Zvonice byla zbořena v roce 1908. Před 110 
lety. 

225 let od výstavby domu čp. 134 v naší obci - 
(22. 6. 1793), ve svém právě dostavěném domě 
působil velmi vzdělaný a všestraný - první 
doložený učitel v naší obci - Václav Veith. Ve 
svém domě, který sloužil jako škola, vyučoval 
místní dítka až do roku 1822. Jeho potomci si 
příjmení později počeštili na Fajt a z tohoto rodu 
bude pocházet řada významných osobností naší 
obecní historie. 

150 let od položení základního kamene ke 
stavbě kostela - (29. 9. 1868), práce probíhaly v 
letech 1868 - 1870, aby byly vyzděny pouze 
základy, když byla stavba pro nedostatek financí 
zastavena. Dlouhotřebováci pak snášeli 
posměšky, že staví kostel grunty vzhůru. 
Posečkat se však vyplatilo. Kostel, vysvěcený 
v prosinci 1906, pak předčil všechna očekávání. 

125 let od založení místního hřbitova - (1893), 
první pohřeb se konal 23. 11. 1893, kdy na 
místní hřbitov byla pochována Anna Pirklová, 
svobodná, která zemřela ve věku 60 let a 
pocházela z čp. 62. 

120 let od vystavění kaple sv. Josefa na 
místním hřbitově - (1898), pan Josef Šár, 26 
roků starý syn Josefa Šáry (čp. 183), tehdy 
obecního starosty, povoláním obchodní příručí, 
jsa těžce churav a poznav, že nebude dlouho žíti, 
prosil již na smrtelném loži v prosinci 1897 a v 
lednu 1898 své rodiče, by po jeho smrti na 
hřbitově postavili kapli ke cti sv. Josefa. Prosil, 
aby tak bylo učiněno na památku jeho sestry 
Anežky, která již dne 27. 8. 1897 zemřela. Rodiče 
slíbili synovi, že s radostí přání jeho vyhoví. Dne 
31. 1. 1898 zemřel tento šlechetný mladík 

Výročí obce v roce 2018 

31. 1. 1898 zemřel tento šlechetný mladík 
šťasten myšlenkou, že jeho nejvroucnější přání 
bude splněno..... Budiž věčná paměť původci 
založení kaple: panu Josefu Šárovi. Odplatiž mu 
Pán v nebesích! " 

115 let od založení Místní jednoty Severočeské 
(dále jen N. J. S.) v naší obci - 
(1903), vlastenecky zaměřený spolek měl 
probouzet národní sebeuvědomění v občanech 
české národnosti v tzv. Sudetech a příhraničních 
oblastech Českého království v rámci Rakouska - 
Uherska - a později i v rámci první 
Československé republiky. Mimo národní 
tradice, kladl důraz i na kulturní a osvětovou 
činnost. V naší obci měla N. J. S. pod 
patronátem i místní divadelní odbor - a to až do 
roku 1939, kdy došlo k paralyzování činnosti N. 
J. S. v důsledku Mnichova a následných 
historických událostí. Definitivní konec pak N. J. 
S. přinesl květnový atentát na zastupujícího 
říšského protektora R. Heydricha v roce 1942. 
Jistě záslužná činnost N. J. S. nebyla po válce v 
obci obnovena. Ve spolku svého času působila 
celá řada významných osobností naší obce - Jan 
Hýbl - dlouholetý řídící učitel a první kronikář 
obce, Václav Hác - dlouholetý starosta obce, 
Václav Fajt - průkopník ochotnického divadla a 
mnoho dalších. 

100 let od konce první světové války - (11. 11. 
1918), první světový válečný konflikt si krvavou 
daň vybral i v naší obci. Nepřežilo ho 40 mužů 
z naší obce. 

70 let od odhalení pomníku "Obětem válek" - 
(28. 10. 1948), slavnostní projev přednesl učitel 
Jindřich Mikulecký z České Třebové, hudbu 
obstarávala kapela Jarky Pirkla. Autorem 
pomníku je firma Lípa a Kuča z Chocně. 

60 let od příjezdu prvního elektrického vlaku 
do Dlouhé Třebové. Vlak do obce dojel ve 
středu 2. dubna 1958. Na příjezdu z Kolína byl 
40 minut opožděn. Elektrifikace trati sebou 
nesla i negativa. Topič Josef Hýbl z Parníku 
dostal 5. května 1958 ránu proudem, poté co se 
hlavou přiblížil elektrickému vedení. 

60 let od ničivé povodně – voda se po 
celotýdenních prudkých deštích vylila ze břehů 
v sobotu 5. 

Výročí roce v roce 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v sobotu 5. července 1958 a v nejednom domě 
v obci způsobila těžké chvíle. Drama nastalo 
např. u čp. 133, kde majitel nemovitosti Antonín 
Špatenka při výstavbě hrazení omdlel a byl 
stržen proudem. Jeho žena se ho snažila 
zachytit, ale silný proud začal strhávat i jí. 
Naštěstí je oba z vody vytáhli hasiči, jmenovitě 
velitel Štěpánek, Bohumil Pirkl a s nimi 
František Peterka, kteří shodou okolností tudy 
procházeli při obhlídce toku. 

10 let od otevření 15 - bytovky U 
Transformátoru. Stavbu provedla firma 
STATING, s. r. o. Otevření proběhlo 12. prosince 
2008. 

 

Výročí obce v roce 2018 
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Kronika roku 2017 

 
V úterý 19. září 2017 byla z důvodu technické 
odstávky uzavřena provozovna České pošty ve 
zdejší prodejně. 
  
V pátek 22. září 2017 zemřela paní Venuše 
Jiroušková. Bylo jí 72 let. Poslední rozloučení 
se uskutečnilo ve středu 27. září 2017 od 11.00 
hodin v obřadní síni u městského hřbitova v 
Ústí nad Orlicí. Čest její památce!! 
  
Členové okrskové volební komise pro říjnové 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
se sešli v pondělí 25. září 2017 od 16.30 v 
zasedací místnosti Obecního úřadu. 
  
Byla zahájena výstavba nových a rekonstrukce 
stávajících chodníků od kostela po silnici I/14. 
Provádí firma HELP, silnice - železnice, s.r.o. 
  
Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová uspořádal 
pro děti a rodiče soutěžní odpoledne s 
opékáním buřtů na Starém hřišti. Akce se 
původně měla konat v sobotu 23. září 2017, ale 
pro nepřízeň počasí se počin odložil.  
 
Nakonec k němu došlo ve čtvrtek - 28. září 
2017.  
 
Měsíc září byl dle ČHMÚ teplotně normálním, 
na hranici normálu se pohyboval i v oblasti 
srážek. 
 

Kronika roku 2017  

 
Říjen 2017 
 
5. října 2017 - Silný vítr komplikoval situaci v regionu. 
Hasiči likvidovali popadané stromy. Zasahovali např. v 
Řetové, Dobrouči, Rudolticích i na dalších místech. V 
Dlouhé Třebové nešla navečer elektrická energie. 
Nesvítily jednotlivé domácnosti - ani veřejné osvětlení. 
Dodávka byla obnovena po 22. hodině. 
 
V Ústí nad Orlicí byly udělovány ceny města. Z rukou 
starosty Petra Hájka převzal ve čtvrtek 5. října 2017 v 
Roškotově divadle cenu i dlouhotřebovský občan, 
František Hordějčuk. Ten - společně s Cecílií 
Pecháčkovou, Pavlem Chasákem, převzal cenu za 
významný podíl na chodu a činnosti Cecilské hudební 
jednoty a za její dlouholetý pozitivní přínos pro kulturní 
život ve městě. 
 
Nedlouho po svých 75. narozeninách zemřela v 
Itálii Helena Lipenská. Informaci přinesl Českotřebovský 
zpravodaj. Na začátku 70. let 20. století působila na zdejší 
škole coby učitelka. Ve školním roce 1972/1973 odešla za 
manželem do Itálie. V posledních letech byla odkázána 
na vozík a byla v ústavní péči. Z manželství, které se 
nakonec rozpadlo, měla jednoho syna. 
 
Ve středu 11. října 2017 zasedali radní obce, zabývali se 
rozpočtem zdejší školy, vzali na vědomí kvalifikační 
studium ředitelky školy Mgr. Aleny Kopecké, vyhlásili 
záměr odkupu pozemků ve vlastnictví Aveny do 
vlastnictví obce, schválili výstavbu dřevěného přístřešku 
pro uskladnění laviček na Starém hřišti. 
 
Cestu po běžně nepřístupné Korejské lidově 
demokratické republice zdokumentoval a následně 
poutavě odprezentoval Milan Bureš. Na svoji přednášku 
o této zemi pozval veřejnost na Rychtu v sobotu 14. října 
2017 od 18.00. 
 
Předposlední říjnový víkend proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 
Volilo se v pátek 20. a v sobotu 21. října 2017. Vítězně z 
voleb vzešlo hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše, které 
zvítězilo ve všech českých i moravských krajích a v nové 
dvousetčlenné sněmovně obsadí 78 mandátů. U voličů v 
zahraničí pak dominovala TOP 09. Do sněmovny se dále 
dostaly: ODS (25 křesel), Piráti (22 křesel), SPD Tomia 
Okamury (22 křesel), KSČM (15 křesel), ČSSD (15 křesel), 
KDU-ČSL (10 křesel), TOP 09 (7 křesel), Starostové a 
nezávislí (6 křesel). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronika roku 2017 

 

Krátce po poledni se v pondělí 30. října 2017 uskutečnilo 
výběrové řízení na zhotovitele další etapy rekonstrukce a 
výstavby chodníků. Byla vybrána firma s nejnižší podanou 
nabídkou, Help - silnice, železnice s. r. o. Cena nabídky činí 
2 092 420,- Kč včetně DPH. Následně radní na svém 
zasedání obsadili malometrážní byt v domě čp. 388 jedním 
z žadatelů. 

 
Listopad 2017 
 
Mše svatá zasvěcená svatému Hubertovi, patronu 
myslivců, byla v pátek 10. listopadu 2017 sloužena se 
všemi náležitostmi v kostele sv. Prokopa. Po mši 
následovalo odhalení sochy sv. Prokopa na prostranství 
před kostelem. Autorem sochy je František Bečka. 
 
Jitrnice, ovárek, řízky byly k dostání  na tradiční obecní 
zabíjačce, která proběhla v tělocvičně v sobotu 11. 
listopadu 2017. Výtěžek byl věnován dětem z MŠ. 
 
Výše uvedený víkend, bohatý na akce, doplnilo Deskohraní, 
které na odpoledne 11. listopadu 2017 pro velké i malé 
návštěvníky připravili skauti. 
  
Poslední listopadový den řešili zastupitelé schválení 
několika významných počinů. Mimo rozpočtu obce na 
příští rok, schválilo zastupitelstvo obecně závazné vyhlášky 
o svozu odpadu, poplatku ze psů a využití veřejných 
prostranství. Změny v uvedených vyhláškách si vyžádaly 
nové legislativní podmínky, výše poplatků však zůstává ve 
stejné výši. K řešení byla postoupena problematická 
situace na přechodu přes komunikaci I/14, schválen byl 
prodej a nákup určených pozemkových parcel mezi obci a 
Avenou. 

Starosta informoval o dotačních řízeních, rozjednaných 
počinech pro příští rok. Byly zhotoveny a opraveny 
chodníky, zrestaurována sousoší Nejsvětější Trojice a sv, 
Jana Nepomuckého. Komise odborníků měla u sochy sv. 
Jana Nepomuckého výhrady ohledně atributu (špatné 
provedení hvězd kolem světcovy hlavy). 

Prosinec 2017 

 
V neděli 3. prosince 2017 se v zasedací místnosti Obecního 
úřadu konala vánoční prodejní výstava, kde si veřejnost 
mohla prohlédnout a nakoupit výrobky s vánoční 
tématikou. 
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Test, znáte historii obce? 
1)Prvním starostou po znovuosamostatnění 

obce v roce 1990 byl: 

a) Josef Kovář 

b) Zdeněk Filip 

c) Přemysl Zedník 

 

2) Prodejna Jednoty, dnešní Konzum, byla 

vystavěna v roce? 

a) 1982 

b) 1986 

c) 1991 

 

3) První písemná zmínka o obci pochází z roku: 

a) 1304 

b) 1211 

c)  1354 

 

4) Která slavná filmová herečka obec navštívila? 

a) Lída Baarová 

b) Adina Mandlová 

c) Zdenka Sulanová 

 

5) Ve kterém roce se dostavěla tělocvična? 

a) 1969 

b) 1980 

c) 1975 

 
Odpovědi naleznete na straně 11. 
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Na začátku ledna přišla pravá pohádková zima. Mrzlo několik dní, sníh se dlouho udržel a k radosti 

malých i velkých bylo v centru obce nastříkáno kluziště, které bylo posléze hojně navštěvováno. Zima 

jako za starých časů… 

TO BYL ROK 2017 
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Zimní čas je spojen s řadou zvyků a tradic a ani v naší obci tomu nebylo jinak. Kreativitě se meze 

nekladly a lidé si tak naplno užili Masopust i Dětský karneval. 

 

Doslova v obležení se ocitla zdejší železniční stanice poté, co si 10. března 2017 jakýsi anonym 

vzal do parády spoje soukromého dopravce Regio-Jet. 

 

Několikrát nás letos pořádně pozlobilo 

počasí. 
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Dařilo se jednotlivcům i skupinám. Po letech opět 

dlouhotřebováci sehráli ochotnické divadlo, ženy 

nacvičily skladbu Poupata a tímto vydařeným 

vystoupením ozdobily nejednu akci, která se 

konala v obci (Setkání důchodců, Sportovní den, 

Den regionů). Svoji výstavu ÍTUNDÉLHO měla 

v ústeckém klubu Popráč výtvarnice Karolína 

Kapounová. 

Michal Kubišta dosáhl nejlepšího výsledku a 

získal celkové vítězství v červencovém 

vytrvalostním závodě „24 hodin na kole“. 

 

V Roškotově divadle převzal ocenění města Ústí 

nad Orlicí pan František Hordějčuk za práci 

v Cecilské hudební jednotě. 
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Starosta obce s chotí navštívili v březnu Mateřskou 

školku, která slavila 70 let svojí existence. 

V červnu bylo v rámci vydařeného Sportovního dne 

předáno do užívání víceúčelové sportovní hřiště. 

Hezkou akci uspořádal Hřebčín Karlen Lenky a Radka 

Kašparových. Společně se svými přáteli pořádali pro 

veřejnost další ročník oblíbeného počinu „Ze sedla 

vidíš mnohem dál“. 

Podzim patřil výstavbě nových chodníků na ulici 

Ústecká. 

 

 

 

 

Prostor byl dán i obnově historických hodnot. V dubnu byla nově 

posvěcena Boží muka u Dolského potoka. Rekonstrukce se dočkaly 

plastiky Nejsvětější Trojice a Jana Nepomuckého. U kostela pak 

byla odhalena nová socha sv. Prokopa z dílny uměleckého kováře 

Františka Bečky. 
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 Odešli v roce 2017 
 

Vlastislav Vala 

Věra Jedličková 

Hana Weissová 

Luděk Dušek 

Václav Pirkl 

Vlasta Škorvánková 

Erna Jasanská 

Eliška Pirklová 

Jaroslav Kubišta 

Venuše Jiroušková 

Josef Špatenka 

 

Čest jejich památce!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Myslivecký spolek Třebovská obora 

uspořádal ve spolupráci s obcí a 

Scholou u sv. Prokopa v kostele 

Hubertskou mši, kterou si nenechal ujít 

velký počet návštěvníků z místa i okolí. 

V obci se konalo i setkání starostů měst 

a obcí Regionu Orlicko – Třebovsko.  

Svým vystoupením ho zpestřily i mladší 

žákyně pod vedením paní Jany 

Razýmové. 

 

Dvacet let uplynulo od povodně v roce 

1997 a následné návštěvy prezidenta 

Václava Havla. 

Test, znáte historii obce? 

1) b), Zdeněk Filip, v letech 1990 – 1993. 

2) b), v rámci akce ZET byla prodejna vystavěna 

v roce 1986. 

3) a), První písemná zmínka pochází z 21. května 

1304, kdy český král Václav II, postupoval zdejší 

panství Zbraslavskému klášteru. Mezi obcemi je 

konkretizován název i u Dlouhé Třebové. 

4) b), Adina Mandlová Dlouhou Třebovou navštívila 

dokonce vícekrát. Návštěvou zde byla u známého 

z filmových ateliérů, který sem jezdil na letní byt. 

5) c), Tělocvična byla slavnostně otevřena 6. prosince 

1975 a od té doby slouží svému účelu dodnes. 
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