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—————————————————
Zpravodaj  
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stránkách města.

—————————————————
Mgr. Dagmar Bláhová
radní města Choceň

kontakt:  
+420 777 690 934

e-mail:  
dagmar.blahova@chocen.cz

Vypůjčím si pozdrav z prvního vi-
deopřenosu ukrajinského prezi-
denta Volodymyra Zelenského po 
zahájení války, kdy ruská armáda 
čekala, že hlava státu uteče z Kyjeva 
a správu nad nezávislou Ukrajinou 
přebere ruská loutková vláda: 
„доброго ранку ми тут. Jsme tady. 
Stále na svých místech.“ I my, naše 
choceňská městská rada, jsme stále 
na svých místech ve službě svým 
občanům.
Část obyvatel rozčiluje pomoc 
Ukrajincům. Říkají, že máme dost 
svých potřebných, a kdo jim bude 
pomáhat. Válka vyvolává silné emo-
ce – strach, beznaděj, vztek, ale také 
probouzí to, co je v nás lidské a sil-
né – schopnost postarat se o lidi, 
kteří mluví jiným jazykem, museli 
svoje životy opustit za dramatic-
kých okolností bez možnosti si za-
jistit základní prostředky, a jsou 
traumatizováni.
Když slyším obavy, jak nás mohou 
o něco uprchlíci krátit, vysvětluji 
sama sobě, že tím ukazujeme limity 
a soucit k sobě. Se strachem je po-
třeba mluvit. Zjistit, co se za tím 
strachem schovává za moje osobní 
trauma. Ale nelze jím řídit humani-
tární pomoc. To je jiná úroveň. 
Zřejmě nás čekají horší časy než 
jsme chtěli. Tuhle idiotskou, brutální 
a nesmyslnou válku budeme muset 
zaplatit všichni, i když jsme ještě 
nezaplatili ani náklady za covid. Jen-
že peníze nejsou všechno. A válka 
není jen „jejich“. Začal ji prezident 

Putin televizním projevem. V něm 
řekl nejen, že Ukrajina neexistuje, 
ale také že v jeho mysli stále existu-
je sféra ruského vlivu a kam až sahá. 
Až tam, kde končily hranice Varšav-
ské smlouvy. To, že v jeho projevech 
během dvou měsíců odkazy na bý-
valé socialistické státy zmizely, to je 
práce ukrajinského statečného lidu, 
který invazi zastavil.
Jsem ráda, že Češi vedle Poláků po-
máhají tak výrazným a vytrvalým 
způsobem. Naše solidarita je dost 
možná dána historickými zkuše-
nostmi s působením rusáka. Nikoli 
Rusa, ale rusáka. Jsou to dva pojmy. 
Obyvatelé Ukrajiny jsou vražděni 
rusáky, ti drancují jejich zemi a 
rusáctví je to, co nechává tuhle bar-
barskou válku klesat každým dnem 
do dalšího dna brutality a nepřed-
stavitelného zla. Proti tomu stojí 
naše solidarita. Vpíše se do české 
duše. Stane se důležitým mezníkem 
naší historie. A v tuhle chvíli tvoří 
hráze, které zastavují zlo v jeho 
pronikání k nám. Do naší země i do 
našich duší. Nenechme se nahlodat 
rusáckou propagandou, která na to 
má i vlastní tzv. Gerasimovu doktrí-
nu na vedení mmj. války v infor-
mačním prostoru. Nenaskočme na 
jejich cíl vyvolat v nás nejistotu, že 
pravda neexistuje. Otevřme svá 
srdce, pravda je zjevná. A máte-li 
čas, výstava o Ukrajině v době před 
válkou v chodbách radnice se koná 
od 3. do 26. května. 

Srdečně zve radní Dagmar Bláhová
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Ztráty a nálezy 
Kompletní seznam ztrát a nálezů najdete 
nově na webových stránkách v kategorii  
„Chci se dozvědět“ a v položce v seznamu 
„Ztráty a nálezy“.
Pokud věc, kterou postrádáte, najdete v se-
znamu, tak se obraťte na Městský úřad Cho-
ceň, č. dveří 112 – Ztráty a nálezy (tel: 
465 461 913). 
Nálezy jsou zde evidovány po dobu jednoho 
roku, poté se buď likvidují (klíče či rozbité 

mobilní telefony) nebo je Město Choceň 
prodá v dražbě (např. jízdní kola).
V případě, že se vámi postrádaná věc v se-
znamu nevyskytuje, zbývá možnost obrátit 
se na místní složku Policie ČR (tel: 
974 580 711, mobil: 601 590 528).

Bc. Michal Marek, tajemník přestupkové 
komise a zajišťování agendy veřejného 

pořádku

V březnu a do 13. 4. 2022 byly evidovány tyto nálezy:

6-2022 3. 3. 2022 Svazek klíčů 3 ks Choceň náměstí
7-2022 3. 3. 2022 Dámské brýle U Lidlu v Chocni
8-2022 3. 3. 2022 Mobilní telefon v koženém pouzdře ul. Vostelčická Choceň
9-2022 5. 4. 2022 Černá peněženka prázdná Choceň
10-2022 5. 4. 2022 Mobilní telefon Samsung Choceň
11-2022 5. 4. 2022 Černá klíčenka + 1 klíč Choceň náměstí
14-2022 5. 4. 2022 Zelený batoh Choceň
15-2022 12. 4. 2022 Svazek klíčů 4 ks Choceň náměstí
16-2022 12. 4. 2022 Svazek klíčů 3 ks Choceň Peliny
17-2022 12. 4. 2022 Brýle v hnědém pouzdře Choceň – ČD
18-2022 12. 4. 2022 Černá kšiltovka Choceň – ČD
19-2022 12. 4. 2022 Šedá ledvinka Choceň – ČD

Pietní akt 
k výročí ukončení 2. světové války 
se uskuteční 8. května 2022 
u Pomníku Obětem 1. a 2. světové 
války v parku u zámku v Chocni.
9:30–10:30   vystoupí Choceňačka
10:00   položení věnců, hymna
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Jak platit místní poplatky za odpady
Místní poplatky lze platit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu na pokladně 
městského úřadu nebo bezhotovostně, bankovním  převodem na účet města.

Odpady – splatnost do 30. 6. 2022

Číslo účtu/kód banky 1218451319/0800

variabilní symbol
337XXXXXX0 (kde XXXXXX je prvních 6 číslic z rodného 
čísla) platbu lze zaslat na v.s. kterékoli osoby ze skupiny 
za celou skupinu (domácnost) dohromady

Město Choceň – Obecně závazná vyhláška č. 4/2021

osoba 800 Kč

Známky na popelnice se vydávají až po zaplacení poplatku v pokladně městského úřadu.

Dále upozorňujeme, že od roku 2021 a roky následující, došlo mj. ke změně v osvobození 
od místního poplatku za odpady. Fyzické osoby přihlášené v Chocni, které mají na území 
obce ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, 
nejsou od poplatku osvobozeny.
Vaše dotazy týkající se místních poplatků i osvobození od poplatků rády zodpovíme telefonicky 
nebo e-mailem.
Markéta Janoušková: tel.: 465 461 946, e-mail: marketa.janouskova@chocen.cz
Michaela Bašarinová: tel.: 465 461 928 (739 385 090), e-mail: michaela.basarinova@chocen.cz

Finanční odbor

INFORMACE Z RADNICE INFORMACE Z RADNICE   

SVOZ ODPADU
Směsný komunální odpad: 11. 5. , 12. 5. , 
25. 5. , 26. 5. 2022 dle svozových oblastí
Plasty (rodinné domy a bytové domy): 
4. 5. , 5. 5. , 18. 5. , 19. 5. 2022 dle svozo-
vých oblastí
Papír (nádobový sběr rodinné domy  
a bytové domy): 3. 5. , 24. 5. 2022
BIO (linka 1): 2. 5. , 9. 5. , 16. 5. , 23. 5. , 
30. 5. 2022 / (linka 2): 3. 5. , 10. 5. , 17. 5. , 
24. 5. , 31. 5. 2022

Sledujte život 
čápů v Chocni  
online
https://www.chobex.cz/capichocen
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Fyzická analýza odpadů na SD
Vážení spoluobčané, před čtyřmi roky jsme 
na sběrném dvoře provedli fyzickou analýzu 
směsných komunálních odpadů, abychom 
zjistili skutečný stav třídění odpadů v našem 
městě, a to jak u rodinných domů, tak u by-
tových domů. Od té doby v odpadovém hos-
podářství proběhla řada změn a činností a je 
nutné opět zjistit, jaký je současný stav. Do-
sáhli jsme významného pozitivního posunu 
v oblasti třídění a nakládání s odpady, ale 
stále ještě máme značný potenciál na zvýše-
ní třídění. Také si musíme uvědomit, že se 
každý rok mění (zpřísňují) zákonné limity 
na ukládání zbytkových odpadů na skládku 
a ceny se zvyšují jak vlivem zákonných na-
stavení, tak vlivem rostoucích nákladů 
na provoz skládky.
V měsíci květnu proběhne na sběrném dvo-
ře další fyzická analýza směsných odpadů 
z černých popelnic, která bude doprovázena 
informační kampaní o nakládání s odpady. 
Současně s tím bude na sběrném dvoře pro-
bíhat vzdělávací akce pro školy a veřejnost. 
Přesný termín bude uvedený na webu města, 

sběrného dvora TS a na FCB.  Každý se bude 
moci přijít podívat, jak takové třídění odpadů 
probíhá a jaký je stav třídění ve městě. 
Milada Potštejnská, oddělení živ. prostředí
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Rekonstrukce přechodů  
v ulici T. G. Masaryka
Informujeme o důvodech provedené rekonstrukce přechodů 
pro chodce v předmětné ulici: 

A) Bezpečnost chodců
Stávající přechody byly řešeny rozdílnými odstíny kamenné dlažby. Zejména 
při deštivém počasí však vykazovaly pouze minimální kontrast, který by měl 
upozornit řidiče na blížící se přechod pro chodce. Standardní provedení vo-
dorovným dopravním značením je v tomto ohledu bezpečnější.

B) Problematická údržba a oprava 
Město od této podoby přechodů postupně ustupuje i z důvodu nutnosti pra-
videlné údržby a občasných oprav, které by se v budoucnu jen zhoršovaly. 
Negativní zkušenost je i s přechody na Tyršově náměstí.

C) Hlučnost pojezdu
Kromě výše uvedených důvodů nelze opomenout ani hlukovou zátěž v ulici, 
kde převládá obytná funkce budov. Úprava tedy bude mít pozitivní vliv na hlu-
kovou zátěž zejména v nočních hodinách.

Jan Ropek, starosta města

INFORMACE Z RADNICE INFORMACE Z RADNICE   
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Téma Ukrajina
Vážení spoluobčané,
naše město se od počátku invaze ruských 
vojsk na území Ukrajiny potýká s příchodem 
ukrajinských válečných uprchlíků. Dovolím 
si na následujících řádcích osvětlit některé 
dotazy, se kterými se opakovaně setkávám. 
Upozorňuji, že popíši pouze činnost města 
Chocně jakožto samosprávy. Není v mých 
silách vás podrobně informovat o podobě 
nejrůznější pomoci, které se uprchlíkům 
na území našeho města dostává díky jednot-
livcům, rodinám, spolkům či firmám. Všem, 
kteří jakkoli pomáhají však tímto z celého 
srdce a jménem města děkuji.

Kolik je v Chocni válečných 
 uprchlíků?
Aktuálně je v Chocni registrováno přibližně 
250 ukrajinských uprchlíků. Z toho převážná 
většina (více než 75%) jsou ženy a děti. Oby-
vatel ukrajinské národnosti je však v Chocni 
ještě více, jelikož někteří zde žili a pracovali 
na dočasná víza již před započetím války.

Jak město pomáhá příchozím 
uprchlíkům?
Práce s uprchlíky je rozdělena do několika 
kroků. V prvním kroku je příchozím poskyt-
nuta střecha nad hlavou v podobě čistě po-
vlečeného lůžka spolu s případným zajiště-
ním zdravotní péče, stravy či ošacení. V dru-
hém kroku je jim poskytnuta pomoc 
k získání speciálního víza. Následuje krok tři, 
který řeší získání práce pro dospělé osoby 
a možnost zapojit se do školní či předškolní 
docházky jejich dětí. Zajištění těchto kroků 
obnáší takřka každodenní sociální práci a za-
pojení mnoha osob z řad městského úřadu 
a městských organizací. Všichni navíc tuto 
činnost musí zvládat vedle běžné agendy.

Jakým způsobem pro uprchlíky město 
zajišťuje bydlení?
Na úvod musím vyvrátit tvrzení, že by město 
na úkor svých obyvatel poskytovalo městské 

byty. Ke konci dubna poskytlo naše město 
pouze dva byty Ukrajincům. V jednom přípa-
dě se jednalo o těhotnou ženu v 9. měsíci 
těhotenství a v druhém případě se jednalo 
o pár sedmdesátiletých seniorů, kteří byli 
umístěni v pečovatelském domě poté, co 
na Ukrajině přišli o vše. V obou případech se 
tedy jednalo o zcela výjimečnou životní si-
tuaci.
Všichni ostatní uprchlíci, kteří se obrátili 
s žádostí o pomoc na město, bydleli či stále 
bydlí v budově bývalé lesní správy, kde se 
díky dobrovolníkům a přispěvatelům do ve-
řejných sbírek podařilo na začátku března 
takřka přes víkend proměnit bývalé kancelá-
ře na 8 ložnic se základním vybavením v po-
době sdílených kuchyní a hygienických zá-
zemí. Celková kapacita objektu tak umožňu-
je pobyt cca 40 osobám.
U těch, u kterých se podaří zajistit vše po-
třebné v popsaných krocích poskytované 
pomocí, pak následuje asistované hledání 
samostatného nájemního bydlení za tržní 
ceny. Takto se podařilo osamostatnit již sed-
mi rodinám a další obyvatele lesní správy je 
podle všeho budou následovat.

Proč na městském úřadě vlaje 
ukrajinská vlajka?
Vyvěšením vlajky vyjadřujeme solidaritu 
Ukrajině a nezanedbatelnému počtu uprch-
líků v našem městě tak signalizujeme naši 
náklonnost k řešení jejich situace. 
 

Akt vyvěšení vlajky spadá do kompetencí 
rady města, ta se usnesla na vyvěšení vlajky 
na dobu neurčitou po dobu trvání konfliktu. 
Toto usnesení nemá žádný vliv na skuteč-
nost, že v souladu se zavedenými zvyklostmi 
bude naše česká vlajka vyvěšována ve vý-
znamných dnech v průběhu roku tak, jak se 
sluší a patří. Jan Ropek, starosta města
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Kraj podpoří dopravní hřiště v Chocni 
Nacvičit si různé dopravní situace, ověřit 
si znalosti dopravních značek nebo si vy-
zkoušet, kdo má přednost na kruhovém 
objezdu. Děti v Chocni budou moci snad 
brzy využívat choceňského mobilního dět-
ského dopravního hřiště, nikoliv jen zapůj-
čeného. Všichni víme, že bezpečnost 
na silnicích je velice důležitá, tím spíš, 
když jde o děti. Díky dopravnímu hřišti si 
mohou zábavnou formou vyzkoušet pro-
voz na silnici.
Velmi dobrou místní zkušenost s dětským 
dopravním hřištěm je zde z loňského roku, 
kdy bylo zapůjčené na část září od společ-
nosti Škoda Auto, a.s. díky skvělé práci MAS 
Nad Orlicí, a bylo umístněné na koupališti. 
Právě tehdy vznikl nápad na nákup hřiště 
vlastního.
Podaří-li se, pak by si děti z Chocně mohly 
hřiště užívat už v mateřských školách, dochá-
zet na něj ale budou i školáci. Hřiště by navíc 
nevyužívaly pouze choceňské děti, sloužit 
může také spádovým školám, které doposud 
musely na dopravní výchovu jezdit do Vyso-
kého Mýta. Za přínosné považuji také bese-
dy se zástupci Besipu, které by se měly zno-
vu rozjet. V době, kdy zde nebude probíhat 
výuka dopravní výchovy, může sloužit 
i ostatním dětem. 
Součástí takového hřiště jsou samozřejmě 
i dopravní značky. Děti mohou přijet na od-
rážedlech, kolech i koloběžkách a na vlastní 

kůži si vyzkoušet, jaké to je sledovat provoz 
a jeho pravidla, stejně, jako to dělají jejich 
rodiče v autě.
Na dopravním hřišti se mohou pořádat také 
projekty rozvoje dopravní výchovy do rodin, 
kde se nevzdělávají jen děti, ale také jejich 
rodiče a vhodné jsou i pro další volnočaso-
vou aktivitu dětí a veřejnosti.

Význam dopravních hřišť vyzvedávají i od-
borníci z organizace Besip, která se dlouho-
době věnuje zvýšení bezpečnosti na českých 
silnicích. „Děti se zde formou zábavy učí, jak 
se správně pohybovat v běžném provozu, 
testují zde své znalosti, a nakonec zde mo-
hou získat třeba i průkaz pro malé cyklisty,“ 
informuje Besip.
Systematická dopravní výchova je sestavena 
tak, aby si z ní děti odnesly co nejvíce. V prv-
ní části poznávají například dopravní značky, 
učí se teoretickým základům; v druhé pak již 
prakticky používají komunikace dopravního 
hřiště a formou hry si nacvičují dopravní pro-
voz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně 
chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost 
na komunikacích.
Jsem proto rád, že se aktuálně podařilo ten-
to projekt finančně podpořit také krajskou 
dotací. Termín realizace včetně umístění nyní 
závisí na výběru dodavatele a rozhodnutí ze 
strany vedení města.

Ladislav Valtr, krajský radní 
a zastupitel Chocně

ZASTUPITELÉZASTUPITELÉ  
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ZASTUPITELÉZASTUPITELÉ  

Choceňské trhy
V tomto roce se můžete na Choceňské 
trhy těšit od května do listopadu. Trhy se bu-
dou konat každou třetí sobotu v měsíci, a to 
vždy na nábřeží za radnicí od 8 hod. do 12 
hod. Nabízíme tímto možnost účasti na Cho-
ceňských trzích, kde můžete představit far-
mářské výrobky a potraviny či výrobky vlast-
ní výroby. K takovému prodeji není nutné 
živnostenské oprávnění, potravinářský prů-
kaz ani předchozí povolení žádných orgánů 
veřejné správy. Pouze je potřeba předem 
oznámit zahájení činnosti Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci (jednoduchý formu-
lář na webu) a rádi vám v tomto případě po-
radíme. Produkty také musí samozřejmě spl-
ňovat zákonné normy.
V letošním roce budou trhy rozšířeny o Cho-
ceňský blešák. Ten, v rámci trhů, proběhne 
v měsících červnu a září. Řada z vás má doma 
spoustu nepotřebných věcí, které je vám líto 
vyhodit, nebo nevíte co s nimi. Přijďte je na-
bídnout na Choceňský blešák, třeba někomu 
udělají radost. Pro  blešák bude vyčleněn 
prostor na parkovišti za radnicí. Stejně jako 

na Choceňské trhy, tak i na Choceňský blešák 
je nutné předem se přihlásit na e-mailu: 
trhy@chocen-mesto.cz nebo na tel.: +420 
774 181 103.
Neváhejte se na nás obrátit i v případě, že si 
nevíte rady, jak se trhů či blešáku jako pro-
dejci zúčastnit nebo potřebujete s čímkoliv 
poradit. 
Budeme se na vás těšit na prvních letošních 
trzích v sobotu 21. května od 8 hod.

Ing. Marie Víchová
zastupitelka
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INFORMACE Z KRAJE INFORMACE Z KRAJE   

Interaktivní mapa pomáhá vyhledat lékaře, 
ordinace a zdravotnická zařízení
Novinkou v Pardubickém kraji v oblasti zdra-
votnictví je nová interaktivní mapa, která 
obyvatelům pomůže vyhledat nejbližšího 
praktického nebo dětského lékaře, nejbližší 
stomatologické či gynekologické ordinace, 
ale také pohotovosti a další ambulantní 

a zdravotnická zařízení. Najdete ji  na webových 
stránkách kraje www.pardubickykraj.cz v sekci 
zdravotnictví. V mapě si občané mohou za-
škrtnout přímo, co konkrétně hledají a mapa 
jim tak nabídne již vytříděné informace.

Zdroj www.pardubickykraj.cz

Pardubický kraj vypisuje další výzvu  
na předkládání žádostí o kotlíkové dotace
Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem ne-
movitosti, ve které trvale bydlíte? Nepřesáhl 
váš příjem v roce 2020 částku 170 900 ko-
run? Máte kotel na pevná paliva první nebo 
druhé emisní třídy či kotel bez emisní třídy, 
který potřebujete vyměnit? Právě pro vás je 
dotace určena!
Vyhněte se pokutě ve výši až 50 tisíc korun 
za provozování nevyhovujícího kotle a zažá-
dejte si o dotaci.
Aby vám neutekl termín podávání žádostí, 
můžete provést předběžnou registraci na
 https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-
-dotace.
Všem zaregistrovaným zájemcům bude 
v okamžiku vyhlášení výzvy zasláno upozor-
nění.
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Jubilanti 
V květnu 2022 se dožívají významného 
životního jubilea tito občané našeho 
města, kteří ke zveřejnění dali souhlas:

70 let
MUDr. Antonín Crha Jana Žižky
Ivo Piskač Wolkerova
Stanislav Dudek M. Alše

75 let
Jan Kamenský Jungmannova
Jaroslava Svobodová Nádražní
Marie Talacková Dvořákova
Bohumil Bečička M. Alše

80 let
Jaromír Štícha Marš. Žukova
Hana Zemanová Bj. Krawce

85 let
Zdenka Nešporová Pod Vinicí

nad 85 let
Milada Střílková Nám. Svobody 86 let
Jarmila Židková Dvořákova 86 let
Ladislav Sejkora Dolní 87 let
Olga Hurytová Dr. Fikejze 87 let
Zdeněk Nešpor Pod Vinicí 87 let
Hana Mikulecká Hemže 87 let
František Kulhavý Vysokomýtská 88 let
Marie Hudousková Dr. Fikejze 89 let

90 let
Josef Veselý Plchůvky

nad 90 let
Stanislav Dušek Dr. Fikejze 92 let
Jolana Brečková Dr. Fikejze 92 let
Marie Kubová Březenice 93 let
Jaroslava Polanská Ostrovní 95 let
Emil Jelínek Dr. Fikejze 95 let
Marie Plačková Wolkerova 96 let

 

Vítání občánků
11. 6. 2022 je další termín slavnostního přiví-
tání nových občánků města Chocně. Rodiče, 
kteří mají zájem se zúčastnit tohoto slav-
nostního obřadu, se mohou přihlásit na ma-
trice MěÚ Choceň u paní Renaty Kopřivové.
Přihlášku si můžete stáhnout na www.cho-
cen.cz nebo si ji vyzvednout na matrice, po-
datelně městského úřadu, v informačním 
centru nebo v ordinacích dětských lékařů.

 

V březnu 2022 uzavřeli v matričním 
obvodu Choceň manželství a dali sou-
hlas ke zveřejnění:
Jan Tauber – Pavla Kaizrlíková
Celkem uzavřena 2 manželství. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKASPOLEČENSKÁ KRONIKA  

V měsíci březnu 2022 jsme se 
rozloučili s těmito choceňskými 
spoluobčany:
Zdeňka Horáčková 87 let
Jarmila Srnská 77 let
Růžena Šedová 86 let
Stanislav Blažejovský 86 let
Jitka Michalcová 75 let
Marie Zuzíková 90 let
Ing. František Krátký CSc. 88 let
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KULTURAKULTURA  

pondělí 16. května 2022 v 19.00
divadelní představení v předplatném
Divadlo Palace Praha

Cecil Scott Forester: 
AFRICKÁ KRÁLOVNA
Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal 
nesourodější pár, než jsou oni dva. On, os-
třílený lodník, který už prožil na své lodi 
Africká královna kdeco, a jediné, po čem 
touží je v klidu a v závětří užívat života. Ona 
v závětří prožila celý svůj dosavadní život. 
Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny 
netouží po ničem jiném než po dobrodruž-
ství a odvážných činech, samozřejmě v rám-
ci spořádané středostavovské morálky. Tito 
dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jed-
né lodi, a to doslova, navíc v obklíčení ne-
přítele. Nezáviděníhodná situace, překážejí 
si, lezou si na nervy, mají naprosto rozdílný 
názor na pití alkoholu, zpěv náboženských 
písní, na to, jak se postavit německé hrozbě, 
i na to, co je nebo není vlasteneckou povin-
ností. Přesto spolu nakonec dokáží projet 
nebezpečnými peřejemi, přežít nepřátel-
skou palbu, zrádné mělčiny, ztroskotání 
i útoky komárů a původní vzájemnou nevra-
živost proměnit ve velikou lásku. Humorný 
i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže 
chytrá žena přinutit zamilovaného muže, 
odehrávající se v Africe uprostřed první svě-
tové války, baví čtenáře i diváky už řadu let, 
a přesto neztrácí nic ze své působivosti.
Hrají Linda Rybová a Hynek Čermák.
Režie Viktorie Čermáková.
Vstupné 450 Kč, zbylé vstupenky zakoupíte 
v IC Choceň.

pátek 27. května 2022 v 19.00
divadelní představení v předplatném
Agentura Harlekýn Praha

Ernest Thompson: 
NA ZLATÉM JEZEŘE
Romantická komedie, která upřímně dojímá 
i baví. V kouzelném prostředí na březích Zla-
tého jezera tráví léto starší manželé. Věčně 
brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy 
zapomínající profesor v penzi Normen a jeho 
chápající žena Ethel, starající se o muže i do-
mácnost s neutuchajícím půvabem a noble-
sou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho 
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Norme-
novi vystoupit náhle z letargie a všechny za-
skočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, 
i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. Pří-
běh s ojedinělou partiturou pro herecké vý-
kony zákonitě nemohl uniknout rovněž po-
zornosti filmařů. Světovou popularitu předlo-
hy ve filmu režiséra Marka Rydella Na Zlatém 
jezeře, který byl natočen v roce 1981, umoc-
nily výkony Henryho Fondy, Katherine He-
pburnové a Jane Fondové. V novém zpraco-
vání z roku 2001, které bylo vlastně živým 
televizním záznamem pod režijním vedením 
autora hry Ernesta Thompsona, hráli rovněž 
dva známí herci – Julie Andrewsová a Chris-
topher Plummer. Zde vynikl přesný, vtipný 
a dobře vypointovaný dialog stárnoucího 
páru, který tráví svá léta na milovaném Zlatém 
jezeře v americkém státě Maine.
Hrají Ladislav Frej/Jan Vlasák, Simona Sta-
šová. . . Režie Vladimír Strnisko.
Vstupné 450 Kč, zbylé vstupenky zakoupíte 
v IC Choceň.
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KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ  
VÝCHOVY PRO MLÁDEŽ                                                                    
Zápis do kurzu tance bude probíhat 
ve středu 18. května a ve čtvrtek 19. květ-
na 2022 od 10.00 do 16.30 hod. v Pan-
ském domě. Přihlášky budou ke stažení 
na www.kultura-chocen.cz nebo si je bu-
dete moci vyzvednout od 2. května v In-
formačním centru a v Panském domě. 

Osobní účast při přihlášení není nutná, 
jedinec může doručit vyplněné přihlášky 
spolu s platbou i za více účastníků. Hlá-
síte se jako jednotlivci, nikoliv páry! 
Kurzovné 1 900 Kč /osoba. Kurz bude 
probíhat od září do prosince 2022 opět 
pod vedením tanečních mistrů manželů 
Kleinových.

KNIHOVNAKNIHOVNA  

Pondělní posezení s knížkami
Srdečně zveme všechny zájemce na cyklus literárních pořadů Lenky Svobodové, 
která si pro vás připravila toto povídání spojené s předčítáním:

14. 3. Ludmila Vaňková
11. 4. Stanislav Rudolf 
9. 5. Alena Ježková
13. 6. Jan Werich

Vždy v 16 hod. v rodinném centru Beránek (U Hřiště 1075)
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Z  březnových novinek vybíráme
Beletrie:
Balson, R.H.: Dvojčata paní Karoliny 
Bauer, J.: Poutníci ze Svaté země 
Beran, L.: Panoptikum města Písku 
Bernard, C.: Frida Kahlo a barvy života 
Chalupová, L.: Páté jablko 
Coates, D.: Výkřiky v temnotě 
Dán, D.: Kníže smrt 
Dostál, R.: Žižka 
Ďuricová, I.: Cizinec z papíru 
Francová, E.: Kolčava 
Grisham, J.: Vražda na ostrově Camino 
Haig, M.: Půlnoční knihovna 
Hannah, S.: Dokonalé děti 
Hlavatá, D.: Nemožná 
Hunter, C.: Celá pravda 
Jackson, H.: Hodná holka, zlá krev 
Jindra, J.: Zajatec osudů: horoskop  
pro Valdštejna 
Keleová-Vasilková, T.: Slzy a smích 
Kuang, R.F.: Maková válka 
Laval, M.: Tajemství sídla Bellefontaine 
Longoni, A.: Velkolepý Modigliani 
Lorentz, I.: Vandrovní apatykářka 
Minier, B.: Lov 
Mytting, L.: Šestnáct stromů na Sommě 
Prokop, B.J.: Marie Terezie 
Revell, N.: Holky z loděnice 
Richardson, K.M.: Knihovnice  
z Troublesome Creek 
Roberts, B.: Můj policista 
Součková, Z.: Po schodech nahoru,  
po čumáku dolů 
Sullivan, T.: Zubař 
Ulickaja, L.J.: Případ Kukockij 
Vondruška, V.: Morový testament 
Walterová Benešová, B.: Úřednice  
z vigvamu 
Wood, B.: Dokonalá harmonie

Populárně-naučná:
Blauw, S.: Zrádná čísla 
Čvančara, J.: Pravomil Raichl 
Drdel, P.: Postní kuchařka 
Hagenkötter, A.-M.: Chováme kozy 
Holeček, M.: Dotknout se duše 
Hurt, Z.: Pod křídly RAF v druhém exilu 
Neradová, A.L.: Příběhy našeho  
krasobruslení 
Paulas, J.: Vojtěch Kodet. Bůh  
své bitvy neprohrává 
Pospěch, P.: Neznámá společnost 
Rendl, J.: Pěšky Kolumbií  
pod rouškou covidu 
Sternlicht, H.: Hančina cesta z Holic  
až do Svaté země 
Tran, L.: Víc než jen vietnamská kuchařka 
Vodička, D.: Tančím s láskou
 
Pro děti:
Chapman, L.: Luna hledá domov 
Doláková, S.: Kde je moje kuřátko? 
Engler, M.: Tři ovečky na arše 
Kasza, K.: Máma pro Papíka 
Moláková, K.: Mimi & Líza. Zahrada 
Nikkarin: Dobrodružství  
Rockyho & Terky (komiks) 
Pilátová, M.: Jak bratři Baťové  
obouvali svět 
Pitcher, A.: Poslední dny  
Archieho Maxwella 
Riordan, R.: Dcera hlubin 
Saunders, Ch.: Králíčkovo přání 
Stevens, R.: Zločin slečnám nesluší 

KNIHOVNAKNIHOVNA  
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Muzejní fotoseriál „Zaniklá Choceň“
V dnešním čísle se podíváme na roh ulic 
Smetanova a Záměstí, kde v minulosti 
stávala obecní chalupa č.p. 186. Byla ty-
pickou ukázkou zdejší lidové architektu-
ry. Jednalo se o roubené stavení na ka-
menné podezdívce. Chalupa měla šinde-
lovou střechou, štít byl zakončen 
ve spodní straně podlomenicí, ve vrcho-
lu přecházel do drobné valbičky; charak-
teristická byla i šestitabulková okna. Tato 
chalupa byla zbourána v prosinci 1930.

Mgr. Michal Hofman, 
vedoucí Orlického muzea 

MUZEUMMUZEUM  

Dnešní stav popisovaného místa. 
Foto: Michal Hofman

Dobová fotografie chalupy před rokem 1930. 
Archiv: OM
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Smuteční síň v Chocni
V měsíci březnu si občané mohli prohléd-
nout osm architektonických návrhů nové 
smuteční síně ve výstavním sále Orlického 
muzea. Modely a vizualizace zhotovili stu-
denti Katedry architektury, Fakulty stavební 
ČVUT v Praze. Ideové studentské návrhy 
prověřily možnosti úprav areálu zahradnictví 
na okraji zámeckého parku do podoby místa 
posledního rozloučení. 
Při výstavě vzešlo několik dotazů, které se 
týkaly vzniku současné smuteční síně v pří-
zemí zámku. 
Na základě archivních materiálů se podařilo 
dohledat následující informace. Především 
fakt, že smuteční síň na zámku byla otevřena 
v únoru 1964. Důvody ke vzniku místa po-
sledního rozloučení nám objasňuje dobový 
zápis tehdejšího kronikáře Ladislava Pražáka, 
který uvádí: „Krematorium v Pardubicích ne-
stačí provádět obřady ve své smuteční síni 
a také zajíždění smutečních hostí až do Pardu-
bic si vyžaduje hodně času. Smuteční síň vyba-

vily komunální služby velmi pietně, je vyzdobe-
na látkovou dekorací a vybavena látkovými 
křesly a má jednoduchý vkusný katafalk. V při-
lehlé místnosti doprovázejí obřad hudbou uči-
telé z lidové školy umění na harmonium, housle 
a cello a také zpěvem. Slova rozloučení zajišťu-
je aktiv pro občanské záležitosti, v němž se stří-
dají s. Hudeček, Lhoták a Brokl. Po skončení 
obřadu se zatahuje pomalu látková portiéra. 
Do konce roku 1964 bylo v této nové síni pro-
vedeno 40 rozloučení s občany.“
A trocha statistiky na závěr – v Chocni pro-
běhlo za rok 1964 celkem 100 pohřbů, z toho 
67 žehem, ostatní do země. 

Mgr. Michal Hofman, vedoucí muzea
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Lesní škola Lesní cestou  
Čermná nad Orlicí – Zápis dětí
Je za námi rok plný krásných dobrodružných 
chvil v přírodě, ale i u praskajícího ohně 
v krbu, naplněný kamarádstvím, poznáním, 
bádáním, vzrušujícími výlety, cestami za po-
znáním, ať už za ranního úsvitu v ptačím 
chrámu, nebo broděním se ranní rosou, ná-
vštěvou zajímavých osobností, prožíváme 
řadu oslav země v cyklu roku, tvoříme záhon-
ky, sázíme stromy, vysázeli jsme sad plný 
starých odrůd ovocných stromů, desítky pů-
vodních keřů, zapojujeme se do Ukliďme 
Česko, cestujeme třeba na hory, do hvězdár-

ny, do pravěké osady, navště-
vujeme záchranné stanice, hod-
ně zpíváme, koupeme se, hrajeme na nejrůz-
nější nástroje, a přitom všem se toho 
spoustu naučíme. Vyrábíme řadu rukoděl-
ných výrobků. Pobýváme také v teepee a nad 
hlavou nám křičí dravci. Střílíme z luku 
i vzduchovky. Chceš-li zažívat s námi tato 
nevšední dobrodružství, můžeš se přidat 
k nám. Zápis dětí do Lš, info: fb lesni skola 
lesni cestou, www.lesnicestou.cz, email: les-
nicestou@seznam.cz

  

Víte, co se v dubnu stalo?
Květy pučí, je tu jaro!
Prší, sněží, slunce svítí,
rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, pak zas chlad -
s tím musíme počítat.

Zuzana Pospíšilová

I u Kaštánků to vonělo jarem a probíhala jed-
na aktivita za druhou – rozloučili jsme se  
s lyžováním, s úžasnými diplomy jsme za-
končili se super trenérem p. Kučerou brus-
lení. Poslední střípky zimy jsme  odehnali 
vynášením Morany.
Projekt „ Přílet ptáčků z teplých krajin“, který 
si pro nás připravila paní Hana Adamcová, nám 
připomněl jména a život malých opeřenců.
V chladném jarním nečase jsme navštívili 
Hvězdárnu v HK a zábavné centrum Tongo.
Do školky za námi přijelo  Cestovadelko 
s programem Jak Pimpilimpi a Pompolompo 
poznávají lidské tělo.
Ve spolupráci s MAP VM a Městskou knihov-
nou pravidelně navštěvujeme besedy s paní 
knihovnicí paní Plhákovou, která  nám vždy 
představí zajímavé knížky s příběhy, doplně-
né hrou na kytaru, zpěvem a dílničkou. 

Budoucí předškoláci byli pozváni do ZŠ Svato-
pluka Čecha a ZŠ Kollárova, aby si vyzkoušeli 
vyučování se školáky na nečisto:-). Pan učitel 
Milan Duspiva nás pozval na koncert do ZUŠ 
– poznali jsme mnoho hudebních nástrojů.  Moc 
jsme si užili i návštěvu paní spisovatelky Zuzany 
Pospíšilové. Na velikonočních dílničkách  jsme 
si s rodiči vyrobili pěkné sváteční dekorace.
Těšíme se na divadlo s paní Anetou Vavřin-
kovou s programem – S divadlem na cestě 
k přírodě a hlavně se připravujeme na pro-
jekt Čarodějnické kouzlení s bylinkami… 
Ale, psssttt, o tom zase příště. . .

Krásné květnové dny přeje  
kolektiv  MŠ Kaštánek
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Květen
Duben nám přinesl opravdu aprílové počasí. 
Foukal vítr a pršelo a za chvilku se na nás 
smálo sluníčko. Což nám nebránilo v osáze-
ní truhlíků.
Akcí v dubnu bylo plno, tak zmíníme jen ně-
které. Den otevřených dveří se opravdu po-
vedl, dětem se u nás líbilo a to nás těší. 
Za zmínku také stojí roztančená školka, kon-
cert v ZUŠ, pohádka v divadle v Litomyšli, 
Rumcajsova akce pro předškoláky, veliko-
noční dílnička a poslední den je jako vždy 
čarodějnický rej. 
Konečně je to tady. Květen, sněženky už od-
kvetly, příroda se probouzí a my máme zase 
chuť oslavovat svátek našich maminek. Těší-
me se na květen.

Zdraví vás kolektiv z MŠ Stromovka

 

Májové dny
Tak jsme se konečně dočkali. Odhodili jsme 
teplé bundy, svršky a začínáme si užívat hře-
jivých paprsků. 
V dubnu se v naší školce uskutečnil Den ote-
vřených dveří, kde se děti i rodiče mohli při-
jít seznámit s prostory školky a pohrát si 
s ostatními dětmi. V průběhu měsíce ve škol-
ce proběhla dvě divadelní představení, která 
děti velice zaujala. Celá školka vyjela na výlet 
do Lumpária v Pardubicích, kde se děti vyřá-
dily na trampolínách, průlezkách, sklu-
zavkách a dalších dětských atrakcích. Veliko-
noce jsme pojali dle tradic a zvyků. Děti si 

zdobily kraslice, pekly beránka, pletly po-
mlázku, hledaly velikonoční vajíčka a na škol-
ní zahradě plnily úkoly Zajíčka Ušáčka, který 
jim na závěr poschovával Velikonoční kole-
du. Chlapci vyšlehali pomlázkou děvčata a ta 
jim na oplátku uvázala mašli. 
A co nás čeká v květnu? 2. května se koná 
Zápis dětí do naší mateřské školy. Již teď se 
na nové dětičky těšíme. Na Den matek chys-
táme pro maminky a babičky besídku, aby-
chom jim ukázali, co pro nás v životě zname-
nají. Dále máme naplánované další divadelní 
představení a plno jiných aktivit, se kterými 
vás seznámíme zase další měsíc:-)
Přejeme krásné květnové dny. 

Kolektiv MŠ Vostelčice
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Na Záměstí školka je,  
každý se tu raduje...
Zimu jsme odehnali vynášením Morany 
a novou výzdobou v oknech. Brzy jsme se 
začali radovat z jara a hezkého počasí. Nyní 
trávíme mnohem více času venku a užíváme 
si jednu akci za druhou. Také jsme rozšířili 
naši vzdělávací nabídku – již delší dobu pra-
cujeme s interaktivní tabulí a robotickou 
včelkou, nyní u nás naleznete mluvící tužky, 
mikroskop a další roboty. Nebojte, stále jsme 
toho názoru, že děti se nejvíce rozvíjí hrou 
a mezi kamarády, ale občas se snažíme 
do hry zapojit i tyto pomůcky, které dětem 
usnadní vstup do základní školy.  Březen 
jsme věnovali knize – navštívili jsme knihov-
nu, prohlíželi knížky a proběhla u nás akce 
„Čteme společně dětem“, kdy rodiče měli 
možnost přijít během dne do MŠ a přečíst 
nám pohádku. Během dubna jsme dokončili 
plavecký kurz ve Vysokém Mýtě, kterého se 
účastnily převážně předškolní děti, ale aby 
to mladším dětem nebylo líto, vypravili jsme 
pro ně další autobus a vzali je s sebou a ony 
si tak užily mnoho legrace a zábavy 
v brouzdališti. Plánujeme tento výlet orga-
nizovat pravidelně. 
Během jara jsme si hodně povídali o zvířát-
kách a jejich mláďatech. Přemýšleli jsme, jak 
dětem toto téma ještě zpříjemnit a nakonec 
jsme vyrobili společnou farmu, která nám 
zdobí zahradu. Děti vyráběly králíkárnu, kur-
ník se slepicemi, chlív s prasaty, krávu a mno-
ho dalšího. O zvířátka jsme se chodili pravi-
delně starat, uklízet jim a věřte nebo ne, 
krávu jsme dokonce zvládli i podojit. Tímto 
jsme navázali na Velikonoce. Uspořádali jsme 
pro naše rodiče, děti a veřejnost velikonoční 
jarmark, který měl opravdu úspěch a my vám 
moc děkujeme za návštěvu. S dětmi jsme bar-
vili vajíčka, sázeli travičku a vajíčka se nám 
dokonce rozkutálela po zahradě, kde jsme si 
všichni museli nalézt ta svoje. 
A protože k dubnu patří tradiční pálení ča-
rodějnic, nemohli jsme ani tuto akci vyne-

chat. Ve školce jsme si vzali buřty, vyrobili 
čarodějnici a paní kuchařka nám uvařila gu-
lášovou polévku. To všechno jsme si vzali 
s sebou a vyrazili na nedaleký ranč. Po cestě 
nás čekaly čarodějnické úkoly, aby nám ces-
ta lépe utíkala. Když jsme dorazili do cíle, 
chvíli jsme si pohráli a rozdělali oheň. Ohřá-
li jsme polévku, opekli buřty a děti si tak 
zkusily, jaké to je obědvat v přírodě. Na závěr 
jsme upálili čarodějnici. 
Předškolní děti také navštívily základní ško-
ly, kde pro ně byl připravený program od prv-
ňáčků a později se dostavily k zápisu. Tímto 
si s nimi užíváme poslední měsíce, než nás 
opustí a také se těšíme na nové děti, které 
k nám nastoupí v září. Během května nás 
čeká výlet do Fajnparku a také jedno překva-
pení, o kterém vám napíšeme v dalším čísle 
zpravodaje. Děkujeme za vaši přízeň. 

Kolektiv zaměstnanců a dětí MŠ Záměstí
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Malí čtenáři 
Školní rok se přehoupl do poslední čtvrtiny a naši prvňáčkové už umí skoro všechna 
písmenka. Začínají se orientovat v textu.
Čtení ve Slabikáři už nestačí, a tak se společně poohlížíme po dalších knížkách. Všichni 
byli v dětském oddělení knihovny pasováni čtenářským rytířem na čtenáře a od této 
chvíle mají svoji vlastní průkazku a mohou si půjčovat knížky v knihovně.
Ve škole  se seznámili s některými dětskými knížkami a jejich autory (Z. Pospíšilová, 
P. Braunová, E. Stará), tak mají z čeho vybírat.

Třídní učitelky 1. tříd ZŠ M. Choceňského, Choceň

ŠKOLYŠKOLY  

Projekt MAP II 
Poděkování zaměstnancům MAS Nad Orlicí 
o.p.s. za spolupráci během projektu MAP II. 
Dne 30.4.2022 skončil projekt MAP II, jehož 
realizátory byli zaměstnanci MAS Nad Orlicí.
Základní školy, mateřské školy i ZUŠ z Chocně 
a okolí hojně využívaly aktivity, které pro ně 
v rámci tohoto projektu připravovaly paní – 
Lenka Pelinková, Petra Čejková a Veronika 
Pažinová pod vedením ředitelky MAS Martiny 
Lorencové. Během čtyř let trvání projektu 
mohli pedagogové spádových škol navštívit 
Finsko a seznámit se s tamním vzdělávacím 
systémem a načerpat zde drahocenné zkuše-
nosti. Velmi využívanými aktivitami, kterých se 
účastnilo velké množství pedagogů, byly vzdě-
lávací semináře a workshopy, které byly vybí-

rány přímo na základě požadavků pedagogů, 
a tím byly pro ně i velice přínosné. Školská 
zařízení získala z projektu pro své žáky mo-
derní výukové pomůcky. Některé školy využi-
ly možnosti pozvat do škol odborníky z řad 
psychologů, psychoterapeutů a supervizorů. 
Spolupráce s MAS Nad Orlicí spočívala i v se-
tkávání pedagogů v pracovních skupinách 
a sdílení dobrých zkušeností. To byl jen krátký 
výčet činností, které pro vzdělávání v Chocni 
a okolí projekt MAP II připravil a zrealizoval. 
Budeme rádi, když v nastolené spolupráci bu-
deme moci pokračovat i v dalších letech.

Mgr. Ilona Nováková  
a PhDr. Zdena Müllerová, 

ředitelky choceňských základních škol
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Úspěch žáků ZŠ M. Choceňského  
v soutěži v anglické recitaci, zpěvu  
a krátkém dramatickém výstupu 
Stejně jako v minulých letech se žáci naší 
školy účastnili soutěže E. A. Poe´s Raven, 
Rabe Ralph (HAVRAN 2022), kterou organi-
zuje JUKON, LV, Britské centrum, SPŠE Par-
dubice a Evropský spolkový dům.
Letošní již 18. ročník soutěže v anglické re-
citaci a zpěvu „O bílého havrana Edgara 
Allana Poea“ byl vyhlášen nově jako dvou-
kolová soutěž. První kolo proběhlo virtuálně 
(natočení videa se soutěžním vystoupením) 
a porota vyhodnotila finalisty soutěže. Ti po-
stoupili do finále, které se konalo v Pardubi-
cích 5. dubna 2022 v historické klubovně 
Evropského spolkového domu v Pardubicích. 

V kategorii „krátký dramatický výstup do 15 let“
 vybojovali:

1. místo: KRISTÝNA KUBOVÁ (3.A) 
2. místo: JULIE ŠEDOVÁ 
 a VÍT VODSTRČIL (5.B)
 v kategorii „sólový zpěv“:
2. místo: SOFIA ALŽBĚTA GIŇOVÁ (8.C)

Všem moc gratulujeme a přejeme mnoho 
úspěchů v dalším ročníku.

Mgr. Kamila Kubová

ŠKOLYŠKOLY  
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Úspěch na Festivalu vědy a techniky
Ve dnech 16. a 17. března se v Pardubicích 
v Ideonu uskutečnilo krajské kolo Festivalu 
vědy a techniky pro děti a mládež v Pardu-
bickém kraji. Naši školu reprezentovaly tři 
projekty, jejichž přípravě žáci věnovali 
množství svého volného času. 
Po příjezdu na soutěž byly znát obavy 
a strach, jak vše dopadne. Tyto pocity ale 
brzy vystřídalo nadšení z možnosti prezen-
tovat projekty, o které byl velký zájem. Kro-
mě hodnotitelů si projekty naší školy přišel 
poslechnout poslanec Mgr. Marek Výborný, 
radní Pardubického kraje pro školství Josef 
Kozel a rektor Univerzity Pardubice 
prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Druhý den se 
s prezentací našich projektů seznámil také 
děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardu-
bice doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Druhý den festivalu byl určen veřejnosti 
a vyhlášení výsledků soutěže. Panovala velká 
nervozita a všichni s napětím vyhlíželi závě-
rečné vyhodnocení, které mělo začít ve 14 
hodin. Často bylo slyšet otázky typu: Získá 
někdo z nás jednu z hlavních cen? Půjdeme 
na podium? Chvíli po 14. hodině bylo již jas-

no. Výsledky festivalu předčily veškerá oče-
kávání! A jak vše dopadlo?
Justýna Smrčková, Karolína Kozáková a Va-
lentýna Kozáková za projekt „Cikánské po-
věsti z Chocně a okolí“ obdržely cenu Filo-
zofické fakulty Univerzity Hradec Králové 
za nejlepší studentskou práci v krajském 
kole. 
Vít Rozsíval, Vojtěch Kastner a Václav Kubí-
ček za projekt „Pověsti očima dnešní gene-
race aneb Jsou pověsti mrtvé?“ získali cenu 
děkana Filozofické fakulty Univerzity Par-
dubice a na přelomu května a června se zú-
častní krátkodobé studijní stáže do Francie. 
Justýna Kučerová a Barbora Mařáčková 
za projekt „Jedna pověst, dvě verze?“ obdr-
žely cenu Univerzity Hradec Králové za nej-
lepší studentskou práci v krajském kole, cenu 
děkana Filozofické fakulty Univerzity Par-
dubice a na přelomu května a června se zú-
častní krátkodobé studijní stáže do Francie.
Všem žákům gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Martina Krsková,
ZŠ Sv. Čecha, Choceň

ŠKOLYŠKOLY  
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Výstava „Pověsti z Chocně a okolí“
V období první republiky učitelé Karel Pru-
dič a Antonín Hlinecký zadali svým žákům 
úkol, aby zaznamenali místní pověsti. Díky 
tomu se dochovalo velké množství pověstí 
z Chocně a okolí. Karel Prudič zachycené 
pověsti později zahrnul do knihy „Choceň 
v pověstech a vzpomínkách“. Pověsti žáků 
Antonína Hlineckého se dochovaly pouze 
v podobě rukopisu v Regionálním muzeu 
ve Vysokém Mýtě. 
Pověsti jsou i dnes předávány z generace 
na generaci, i když ne v takové míře jako dří-
ve. Oživit některé pověsti a přiblížit je široké 
veřejnosti se rozhodli žáci historického 
kroužku. Během školního roku se seznamo-
vali s jednotlivými pověstmi a zpracovávali 
je z různých úhlů pohledu – nahrávali au-
dioknihy, tvořili deskové hry, realizovali in-
teraktivní hodiny či programovali Minecraft. 
O tom, jak se jim vše podařilo, se dozvíte 
na výstavě v Orlickém muzeu od 3. do 30. 
května 2022. Kromě zachycených pověstí si 
na výstavě také můžete vyzkoušet dobové 
oděvy, vyfotografovat se ve fotokoutku 
s „hláškami“ z pověstí, prohlédnout si repliky 
zbraní nebo si vyzkoušet různé interaktivní 

prvky. Pro nejmenší generaci jsou připravené 
krásné omalovánky choceňských pověstí. 

Mgr. Martina Krsková, ZŠ Sv. Čecha, Choceň

ŠKOLYŠKOLY  
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Koncerty a akce v květnu
Květen bude na akce konané v naší ZUŠ po-
měrně bohatý. Hned 1. května zahraje náš 
dechový orchestr svůj tradiční koncert De-
chovka na zámku na nádvoří zámku od 14:00. 
V pátek 6. května od 18:30 v sále ZUŠ pro-
běhne první letošní Absolventský koncert, 
na kterém vystoupí žáci pana učitele Jiřího 
Kopeckého. V pondělí 9. května od 17:30 se 
bude konat v sále ZUŠ Koncert studentů 
konzervatoře, na kterém zahrají především 
naše mladé kolegyně učitelky. Další Absol-
ventský koncert je naplánovaný na pondělí 
16. května v sále ZUŠ od 18:00. Poslední 
koncert v tomto měsíci bude Absolventský 
koncert žáků Petry Hurychové 30. května 
od 18:00 v sále ZUŠ. 

Přijímací řízení do ZUŠ Choceň
Těšíme se na nové zájemce o studium 
na naší ZUŠ. Pokud máte o studium v jakém-
koliv obou u nás zájem, je potřeba nejprve 
vyplnit elektronickou přihlášku, kterou již 
nyní naleznete na našich stránkách www.
zus-chocen.cz. do 5. 6.
Přijímací pohovory do hudebního oboru bu-
dou probíhat v měsíci květnu.

Jednotliví uchazeči budou na základě vypl-
něné elektronické přihlášky zváni individu-
álně na konkrétní termín.  
Přijímací řízení do literárně-dramatického 
oboru proběhne 8. 6. 2022 od 16:30 do 18:30 
hodin. Bližší informace najdete na odkaze 
www.zus-chocen.cz/prijimaci-rizeni-2022 
Přijímací řízení do tanečního oboru proběh-
ne 17. 6. od 16:00. 
Přijímací řízení do výtvarného oboru se bude 
konat ve čtvrtek 2. 6. a v pátek 3. 6. 2022 vždy 
v 17.00 hodin ve výtvarných učebnách v cho-
ceňském zámku.
Zveme všechny budoucí žáky 1. tříd ZŠ se 
zájmem o výtvarničení v doprovodu rodičů 
na hodinku strávenou při kreslení u nás 
ve škole. Zatímco děti budou kreslit, rodiče 
dostanou základní informace o práci v pří-
pravce výtvarného oboru.
Prosíme rodiče, aby předem vyplnili elektro-
nickou přihlášku na školním webu www.zus-
-chocen.cz.
V případě zájemců z vyšších ročníků ZŠ se ob-
racejte elektronicky přímo na vyučující přísluš-
ných věkových skupin. Dostanete informaci, 
jestli je mezi stávajícími žáky volné místo:

ZUŠZUŠ  
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vyučující Dana Kaňková (dana.kanka@se-
znam.cz) pro žáky 2.–4. tříd a 8.–9. tříd ZŠ 
(ve školním roce 2022/23),
vyučující Hana Voříšková. (h.voriskova@se-
znam.cz) pro žáky 5.–7. tříd ZŠ (ve školním 
roce 2022/23)

Soutěže (nejen) Základních 
uměleckých škol
 Žáci naší školy se na konci března a v dubnu 
zúčastnili několika soutěží. Kromě soutěže 
Základních uměleckých škol, která byla letos 
vyhlášena v tanci, dechových nástrojích, hře 
na cimbál, bicí a ve zpěvu, jsme měli repre-
zentanty i na pěvecké soutěži E. A. Poe’s Ra-
ven a v celostátní soutěži scénického tance. 
V úterý 22. 3. se konalo v Chocni v Panském 
domě okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ 
v tanci. Naše ZUŠ tuto soutěž organizovala, 
za což patří velký dík především vedoucí na-
šeho tanečního oboru Aleně Hofmanové 
Pírkové. V poměrně velké konkurenci nás 
reprezentovalo celkem 5 choreografií. 
Stříbrné pásmo získala  choreografie Je tu 
stále veselo  (Dětská taneční tvorba) – žáky-
ně do 12 let.
Stříbrné pásmo získala choreografie Paleta 
barev (Dětská taneční tvorba) – žákyně do 12 
let.
Zlaté pásmo s postupem získala choreogra-
fie Sestry (Taneční tvorba a improvizace) – 
žákyně do 16 let (sestry Novákovy).
Zlaté pásmo s postupem získala choreogra-
fie V naději, beznaděj (Taneční tvorba a im-
provizace) – žákyně do 16 let.
Stříbrné pásmo získala  choreografie (Ne)
bojíš se? (Taneční tvorba a improvizace) – 
žákyně do 16 let.
5. 4. 2022 proběhlo finále soutěže E. A. Poe´s 
Raven, Rabe Ralph, je to soutěž ve zpěvu 
a recitaci v anglickém a německém jazyce. 
Soutěž probíhala v sále pardubické radnice 
a byla pořádána organizací JUKON a LV 
ve spolupráci s British Centre a SPŠE Pardu-
bice. V letošním roce byla soutěž poprvé 
organizována jinak. Soutěžící poslali nahráv-
ku a porotci vybrali v každé kategorii 6 sou-

těžících, kteří pak soutěžili ve finále v dané 
kategorii. Ze základní umělecké školy Cho-
ceň do finále postoupili Jiří Kučera, Tobiáš 
Březina, Nela Mikulecká, Daniela Janečková 
a Tereza Kučerová.
Tobiáš Březina získal v kategorii sólový zpěv 
v anglickém jazyce do 15 let 1. cenu.
Daniela Janečková získala v kategorii sólový 
zpěv v anglickém jazyce nad 15 let 2. cenu.
Tereza a Jiří Kučerovi získali v kategorii zpěv 
skupin v anglickém jazyce do 15. let 1. cenu.
Tereza Kučerová získala v kategorii sólový 
zpěv v anglickém jazyce nad 15 let zvláštní 
cenu poroty.
Děkuji panu učiteli Josefu Zvěřinovi za po-
řízení nahrávek, které jsme do soutěže posí-
lali.
Dne 6. 4. proběhlo ve Vysokém Mýtě krajské 
kolo ve hře na dechové a bicí nástroje. 
František Zandler ve hře na trubku získal  
1. cenu. 
Michael Málek ve hře na trombon získal  
1. cenu. 
Ondřej Vašina ve hře na tubu získal 1. cenu. 
Tomáš Voborník získal v krajském kole  
3. cenu v VII. kategorii v sólové hře na bicí 
soupravu.
7. 4. vyrazily opět naše tanečnice a to tento-
krát na krajskou přehlídku scénického tance 
do Ústí nad Orlicí. Choreografie Pořád nás to 
baví získala přímý postup do Celostátní pře-
hlídky dětských skupin scénického tance 
v Kutné Hoře.
Dne 12. 4. proběhlo v Pardubicích krajské 
kolo soutěže ve hře na cimbál a v komorní 
hře s cimbálem.
Jana Kučerová získala ve hře na cimbál 1. místo.
Cimbálová muzika získala v komorní hře  
1. místo. V cimbálové muzice hrají tito žáci: 
Ema Viktorie Bláhová, Johana Borovcová, Jiří 
Kučera, Zdeňka Kučerová, Tereza Kučerová, 
Jana Kučerová, Nela Polednová, Oliver 
Meňház a Adéla Vraspírová. 
Všem žákům gratulujeme, děkujeme jim, je-
jich učitelům a korepetitorům za nasazení 
a pečlivou přípravu a těm, kteří postoupili 
do dalších kol, přejeme mnoho úspěchů!

ZUŠZUŠ  
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Výtvarný obor ZUŠ pořádá poetický večírek 
ZÁMECKÁ KAVÁRNA
Hudebně-poetické duo Pavla Šefrnová (kontrabas) a Johana Vavřínová (flétna) vám zahrají, 
zapějí a přednesou básně Jana Skácela. Lucie Dlabolová (klávesy, zpěv) s Petrem Dlabolou 
(kontrabas) a Janem Páchou (kytara, kachon) zahrají písně z vlastní tvorby i od Jiřího Bulise. 
Folk z kavárny, hudba k žloutkovým věnečkům a sachr dortu. 
V neděli 15. května od 16 hodin v tanečním sále ZUŠ.
Vstupné dobrovolné.

VÝSTAVA
přípravky a mladších žáků
výtvarného oboru ZUŠ
8. května 2022
15.00–18.00 hodin
v prostorách ZUŠ 
v choceňském zámku

VÝSTAVA
starších žáků a absolventů
výtvarného oboru ZUŠ
22. května 2022
15.00–18.00 hodin
v prostorách ZUŠ 
v choceňském zámku

ZUŠZUŠ  
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“Žijte děti, na Parapleti! Je tu květen!“
Na začátku minulého měsíce jsme se nauči-
li tvořit MADEIRA vajíčka. Byla to opravdu 
zajímavá precizní prácička se speciální vrtač-
kou a rozehřátým voskem. Fantazii se meze 
nekladly. Na Zelený čtvrtek si děti mohly 
zahrát Velikonoční pátrací hru po parku. Vě-
říme, že se dětem zadařilo splnit všechny 
úkoly! Pro děti z Ukrajiny jsme umožnili od-
polední aktivity každé čtvrteční odpoledne 
v DDM. A konec měsíce nám uzavřely akce 
s čarodějnicemi. 
S rozkvětem nového měsíce se přidávají 
i nové aktivity. Po celý květen je připravena 
pro děti fotosoutěž. Soutěžíme o nejvíce 
TOP fotografii vztahující se k měsíci květnu. 
Každý soutěžící nám může zaslat maximálně 
3 fotografie k vyhodnocení. Nejlepší fotogra-
fie budou oceněny. Naše větší mažoretky 
čeká první soutěž o Moravskotřebovskou 
Perlu, tak jim držte palce! Doprovodné vy-
stoupení jak malých, tak i velkých mažoretek 
budete moci vidět na akci Čermákovo Vyso-
ké Mýto. Stále si můžete s dětmi projít po-
střehovou procházku lesem na Chlumu. Bliž-

ší informace naleznete na našich webových 
stránkách. 
S přibývající silou slunečních paprsků přeje-
me všem nejen krásné dny, ale hlavně pevné 
zdraví a spoustu usměvavých okamžiků. 

Váš tým DDM

DDMDDM  

Akce na květen:
1.–31. 5. fotosoutěž pro děti o nejvíce 
TOP fotografii vztahující se k měsíci 
květnu
7. 5. Mažoretky se účastní soutěže 
o Moravskotřebovskou perlu 2022
11. 5.–15. 6. Odemykání studánky
Stále probíhá akce „Jaro v lese“, to je po-
střehová procházka plná zvířátek a kyti-
ček v lese na Chlumu, a to až do 21. 5. 
21. 5. vystoupení mažoretek na akci 
Čermákovo Vysoké Mýto
25.–26. 5. Kroužkování v DDM – slav-
nostní ukončení zájmových kroužků
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Orlický Monkey cup v Chocni 2022
Poslední březnovou sobotu 26. 3. 2022 se 
v Chocni uskutečnil Orlický Monkey Cup. 
Závodilo se celkem ve třech disciplínách, 
a to v lezení na obtížnost, lezení na rychlost 
a v boulderingu. Na splnění všech tří disci-
plín bylo potřeba se přemístit do kotelny 
na boulder, ale díky krásnému počasí to ne-
byl problém, ale příjemné zpestření. Závodů 
se zúčastnilo 124 dětí, které k nám dorazily 
z Rýmařova, Letohradu, Ústí nad Orlicí, Lan-
škrouna, Žamberku, Trutnova, Prahy-Smícho-
va, České Třebové a Šumperka. Choceňáků 
bylo celkem 23 a opět nezklamali a někteří 
stáli i na stupních vítězů. V kategorii dívky 
U16 se na třetím místě umístila Natka Šve-
cová. Druhé místo v kategorii chlapci U8 
obsadil Šimon Fikejz. V kategorii chlapci U16 
jsme měli hned dva úspěšné horolezce, a to 
Čendu Pinkase na druhém místě a Kubu 
Richtera na třetím místě. Podobně úspěšní 
byli i chlapci v kategorii U18, na prvním mís-
tě se umístil David Hejzlar a na třetím místě 
Jan Jirout. A první místo v kategorii U20 ob-
sadil Vojta Slovák. Byly to velice vydařené 
závody a choceňští trenéři Marťas a Terka 
byli určitě s výkonem svých učedníků velmi 
spokojeni. Velké díky patří stavěčům a dob-
rovolníkům, kteří jistili a podíleli se na pří-
pravě Monkey Cupu. 

Naty Švecová a Kuba Richter

SPORTSPORT  
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SPORTSPORT  

ŠESTADVACÁTÁ JARNÍ ROZHLEDNA
Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí připra-
vil na neděli 15. května 2022 26. ročník jarní 
cykloakce „K rozhledně Andrlův chlum“. 
Start je od 8,00 do 10,00 hodin z Mírového 
náměstí v Ústí nad Orlicí, cíl všech tras je 
u rozhledny na Andrlově chlumu do 20 ho-
din. Nejkratší osmikilometrová trasa je vy-
psána pro pěší i cyklisty, pro vzdálenější 
účastníky je vhodná i cílová jízda. K rozhled-
ně dojedou po vlastní ose a svoji trasu dolo-
ží několika razítky. Nejdelší trasa 175 kilome-
trů je určena zkušeným cykloturistům, vede 
z Ústí nad Orlicí do České Třebové, Litomy-
šle, dále přes Choceň, Doudleby nad Orlicí, 
Vamberk, Slatinu nad Zdobnicí, Rychnov nad 
Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Albrechtice, 
Borohrádek, Dobříkov, Sruby, Jehnědí, Sloup-
nici do cíle k rozhledně. Ostatní cyklotrasy 
45 – 60 – 80 – 120 – 140 kilometrů jsou 

od nejdelší odvozeny. Pro obzvlášť otrlé je-
dince bude v cíli připraven výstup po 183 
schodech na čtyřiatřicet metrů vysokou vy-
hlídkovou plošinu, ze které lze shlédnout 
čtvrtinu „Království českého“ s překrásnými 
partiemi Krkonoš, Orlických hor a Jeseníků. 
Výška Andrlova chlumu je 559 metrů nad 
mořem. Každý účastník obdrží vkusně řešený 
diplom.     Pozor – mládež do 15 let se může 
akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé 
osoby. Dodržuj zákon 361/2000 o pozem-
ních komunikacích! Akce je pořádána za fi-
nanční podpory Města Ústí nad Orlicí. 
Na Vaší účast se těší pořadatelé z KČT Ústí 
nad Orlicí.

POZOR!
Akce proběhne pouze v případě, dovolí-li to 
vládní covidová opatření. Milan Richter

OPĚT ZÁVODÍME! 
BĚH CHOCEŇSKÝMI SADY  
– neděle 15. 5. 2022 v 8.00 hod.
Vážení sportovní přátelé, 
po nucené tříleté odmlce přijměte, prosím, pozvání na tradiční akci, a to již  
43. ročník závodu "Běh choceňskými sady".  
Závod je, stejně jako v letech minulých, zařazen do celostátní Termínovky Běhů 
mimo dráhu, do Iscarex poháru a Velké ceny východních Čech v bězích mimo 
dráhu. 
Traťový rekord drží od roku 2000 časem 46:57 min. Petr Losman. Traťový rekord 
žen drží Táňa Metelková časem 55:39 min. Pořadatelem závodu je Lyžařský 
oddíl Choceň za přispění sympatizantů a sponzorů. 
Přijďte si zaběhat, zafandit nebo jen ochutnat pivko či výbornou kávu.  

Jiří Hejzlar ml. , ředitel závodu 
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Pečovatelská služba Choceň
Nabízí pomoc osobám od 27 let se sníženou soběstačností z důvodu věku (seni-
orům), chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a zdravotním stavem, 
který vyžaduje pomoc jiné osoby.  Jedná se o služby v jejich domácím prostředí 
v pracovních dnech od 6.30 do 15.00 hod.:

• Přípravu stravy, podání stravy • Nákupy • Úklid domácnosti 
• Pomoc při osobní hygieně • Pomoc při přesunu na vozík/lůžko 
• Pomoc při oblékání • Praní prádla

Ceník uvedených služeb naleznete na www.zsp.chocen.cz.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. číslech: 

604 584 458 – vedoucí pečovatelské služby Pavla Čermáková
739 357 037 – sociální pracovnice Tereza Čermáková, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ   

Vážení a milí diabetici.
Zamyslete se nad svojí motivací jako součás-
tí své léčby. Pro někoho může být motivací 
vlastní spokojenost s výsledky i zdravotním 
stavem. Motivací může být i osobní zkuše-
ností ze svého blízkého okolí, když je něko-
mu provedena amputace nohy nebo musí 
docházet na dialýzu nebo přišel o zrak. Mo-
tivací může být i účast na edukačních před-
náškách a pobytech. Tato setkání jsou velmi 
přínosná, protože se zde vyměňují zkušenos-
ti a všichni jsou mezi svými (diabetiky).
Taková setkání pořádá DIA klub v Chocni. 
Tam se zdokonalujeme ve stravování, učíme 
se jak pečovat o svoje nohy, jak si měřit gly-
kemie, a kdy, a proč? Když přijde někdo nový, 
věnujeme se jeho otázkám a problémům, 
a tím si opakujeme znalosti.
Pokud něco slyšíme, tak je normální, že 
z toho asi 50% zapomeneme. Co vidíme, to 
si zapamatujeme a co si vyzkoušíme, tomu 
rozumíme. Znamená to, že to, co se naučíme, 
to si musíme také zařadit do svého života.
Učení o diabetu je velmi rozsáhlé, protože 
cukrovka postihuje celého člověka. Nejprve 
nám nemoc připadá pouze jako zvýšené 
krevní hodnoty. Ale tyto zvýšené hodnoty 
nám ničí hlavně cévy, a ty nám procházejí 

celým tělem. Ucpané cévy už ne-
jsou jednoduchou záležitostí. 
Způsobují nám infarkt, cévní 
mozkovou příhodu, ale i ische-
mickou chorobu dolních končetin. Mohla 
bych pokračovat, ale výčet postižení je velmi 
veliký a nechci vás strašit. Pokud budete do-
držovat doporučení lékaře, budete se pestře 
stravovat, dodržovat pitný režim a dostateč-
ně se pohybovat, bude váš život plnohod-
notný. Na to vám bude stačit zdravý rozum.
Myslíte si, že byste mohli přijít mezi diabe-
tiky? Mohli byste si udělat čas na 2 hodiny 
za měsíc a věnovat se léčbě své nemoci?
Budeme se vám věnovat už 18. května v 16.00 
hodin v salonku hotelu Peliny, kdy se koná 
další schůzka DIA klubu.
Skoro každou schůzku přijde někdo nový 
a následně zjistí, že se mu to vyplatí dochá-
zet na edukační setkání.
Málo se zamýšlíme nad smyslem života, nad 
jeho hodnotou. Omezili jsme se na touhu 
po úspěchu, po hmotných statcích. Máme 
na světě přidělený určitý čas, tak je důležité 
v jaké hodnotě jej prožijeme.
Já vám přeji krásné jarní dny a myslete na své 
zdraví. Alena Pírková
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ   

Centrum pro zdravotně postižené a seniory 
Pardubického kraje, o.p.s.
Detašované pracoviště Ústí nad Orlicí

Nabízí tyto služby:

Sociální rehabilitace
Jednou z činností sociální rehabilitace je 
bezplatné školení na PC, které probíhá indi-
viduálně na předem sjednaných schůzkách. 
Jedná se o základní obsluhu počítače, vy-
světlení internetu včetně komunikace, ovlá-
dání základních kancelářských programů. 
Dále služba zahrnuje nácvik různých činnos-
tí a dovedností, zprostředkování kontaktů se 
společenským prostředím a další.
Sociální rehabilitace je určena zdravotně 
postiženým od 19 do 64 let a seniorům v ne-
příznivé sociální situaci.

Odborné sociální poradenství
Pomůžeme vám v orientaci v systému soci-
álního zabezpečení, při sepisování žádostí, 
námitek, odvolání. Naše pomoc spočívá také 
v podpoře při hledání vhodného pracovního 
místa, sepsání strukturovaného životopisu. 
Služba je určena osobám se zdravotním po-
stižením bez omezení věku a seniorům v ne-
příznivé sociální situaci i jejich blízkým. 
Služba je bezplatná. 

Osobní asistence
Osobní asistenti pomáhají uživatelům zvlá-
dat každodenní běžné činnosti v jejich při-
rozeném prostředí. Osobní asistence se 
sjednává dle individuálních potřeb 
a požadavků uživatele. Je poskytována dě-
tem od 1 roku až po seniory nad 80 let v ne-
přetržitém provozu.
Cena za služby: do 18 let – 70 Kč/hodinu, 
od 18 do 6 hodin a o víkendu 120 Kč/hodinu. 
Nad 18 let – 80 Kč/hodinu, od 18 do 6 hodin 
a o víkendu 130 Kč/hodinu. 

Půjčovna rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek pro děti a dospělé
Osobám se zdravotním postižením, po úraze 
či v rekonvalescenci nabízíme k zapůjčení 
kompenzační pomůcky. Nabídku pomůcek 
rozšiřujeme, aktuální informace poskytnou 
zaměstnanci Centra.
 

Obrátit se na nás můžete
Osobně: Čs. armády 1181, 
Ústí nad Orlicí 
(vysoká budova RC Aktiva, 
3. poschodí)

Telefonicky: 465 525 324, 
775 693 985, 775 693 983,
e-mailem: eva.jirincova@czp-pk.cz, 
zlata.spakova@czp-pk.cz.
Více informací naleznete na:
www.czp-pk.cz
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ   

Pohotovostní služby praktických lékařů
Litomyšl, Ústí nad Orlicí

Li
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Dospělí
Areál nemocnice
budova ředitelství,
tel.: 461 655 397

Po–Pá x
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.s.So, Ne, sv. 8:00–13:00

Děti  
a  

dorost

Dětské oddělení 
nemocnice,
tel.: 461 655 253

Po–Pá x

So, Ne, sv. 8:00–13:00

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

Po–Pá 7:00–16:30

Ne 8:00–13:00

Ú
st

í n
ad
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rl
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í

Dospělí
Přízemí neurologického 
pavilónu nemocnice,
tel.: 465 710 192

Po–Pá x
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So, Ne, sv. 9:00–18:00

Děti  
a  

dorost

Ambulance na dětském 
oddělení nemocnice,
tel.: 465 710 191

Po–Pá x

So, Ne, sv. 8:00–18:00

Lékárna
Nemocniční lékárna 
Orlickoústecké 
nemocnice, a.s. ,
tel.: 465 521 007

Po–Pá 7:00–17:00

Ne, sv. 8:00–12:00

Pohotovostní služby zubních lékařů
Vysoké Mýto – Choceň – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí

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. Polzerová Dana Ústí nad Orlicí, Třebovská 140 465 524 087

28.–29.5.2022 MUDr. Ráčková Jana Ústí nad Orlicí, Dr. Vrbenského 1075 465 524 127
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Ukliďme Česko – uklízeli jsme Dvořisko
Mezi Chocní a Vysokým Mýtem vede cyklo-
stezka, která je hojně využívána a všichni 
jsme za ni rádi. Tento civilizační komfort má 
ale mnohdy za následek nějaký negativní jev. 
V tomto případě je to hlavně zvýšené množ-
tví odpadků, které lidé při cestě poztrácejí 
(nebo vyhodí?). Při pěších cestách z Chocně 
se člověk až pozastaví nad tím, jak velké 
množství tohoto materiálu, se kterým si pří-
roda neporadí, potkáte. 
Proto jsme se i letos, tak jako již téměř kaž-
doročně, rozhodli pořádat úklid obce. V so-
botu 2. dubna pro nás nebyl jen kalendářní 
víkend aprílu, ale den pomoci přírodě. Sešli 
jsme se při organizovaném úklidu v rámci pro-
jektu Ukliďme Česko a vyrazili všemi směry. 
Roky se nám uklízený prostor zvětšuje, pro-
tože zjišťujeme, že samo se "to" neuklidí! 
Letos jsme proto uklidili prostor až od mostu 
areálu bývalé firmy ČKD, přes Composit Com-
ponents, ke Dvořisku, kde se mimo jiné pova-
laly i plastové bazény, pneumatiky, či obaly 
od parfémů, stejně jako kelímek od nápoje 
z Mc Donaldu. Tento odpad je přeci nutné 
převézt autem, není jednodušší ho naložit 
a dovézt rovnou do sběrného dvora?  Tako-
vých poznatků máme více. Náš prostor jsme 
posunuli kolem stezky i pod tzv. "Babku", ko-
lem autobusových zastávek, k firmě Autone-
um, či Kogel, kde jsme již nevydrželi a vyrazi-
li od podjezdu směrem k obci. Pytle nám 
nestíhaly pobírat množství odpadků, které tu 
někdo odhodil. Ale kdo to uklidí, je otázka, 
která se nabízí. Je tedy zapotřebí třeba spolku 
dobrovolých hasičů, v našem případě i dětí 
a uklidit si své okolí sami. Sešlo se nás v tento 
den 25 a měli jsme celé dopoledne co dělat.  
Učíme tím i své děti uvědomovat si okolní 
pořádek či nepořádek. Mnohdy je možná lep-
ší nepořádek přehlížet, nebo ho vytvářet, ale 
proč? Každý chceme mít přeci v domě ukli-
zeno, tak proč to neděláme i v přírodě? 
Vhodným řešením by možná také byly od-
padkové koše (popelnice, či kontejnery), kte-
ré by mohly podél stezky být rozmístěny. 

Na obranu všech nepořádníků proto uvádí-
me, že podél stezky už od Penny až na Dvo-
řisko a pak i do Vysokého Mýta nepotkáte 
jediný odpadkový koš. 
Tímto děkujeme všem zúčasněným za bez-
platnou pomoc s úklidem i místnímu do-
pravci J. Faronovi, který svážel pytle a moc 
nám tím pomohl. Odpad bezproblémově 
vytřídidily Technické služby města Chocně, 
kteří zajistily i kontejner. Děkujeme. 
Hasiči na Dvořisku se nezabývají jen nepo-
řádkem, ale věnují se i soutěžím, na které se 
nyní připravujeme. Rádi bychom vás pozvali 
k nám do obce, kde se již 21. května 2022 
v dopoledních hodinách bude konat dětská 
soutěž "O pohár Františka Vícha" a v odpo-
leních hodinách Okrsková soutěž požárních 
sborů dospělých. Přijďte se podívat na po-
žární sport a potěšit se s přáteli, kteří mají 
rádi čistou přírodu. 

Krásné jarní dny vám přejí mladí hasiči  
ze Dvořiska 
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Historie Klubu českých turistů  
(KČT) Choceň
Vznik turismu, tj. poznávání a pobyt v příro-
dě, započal v našich  českých krajích již v ra-
kouské monarchii. V r. 1866, když bylo povo-
leno právo spolčování, začaly vznikat na čes-
kém a moravském území turistické spolky. 
Ten největší „Klub českých turistů“ vznikl 
11. 6. 1888. Zakladateli byli pan Vojta Náprs-
tek, Vratislav Pasovský, Dr. Jiří Guth Jarkovský 
a další aktivisté.  Hlavní náplní činnosti bylo 
budování a udržování značení turistických 
cest v přírodě, pečování o památky, ochrana 
přírody, výstavba rozhleden, ubytoven, chat. 
Nejdůležitější náplní byl pohyb v přírodě, 
pěší vycházky, později i lyžařské výjezdy. 
V Chocni vznikl odbor Klubu českých turis-
tů – KČT po první světové válce  24. 1. 1919. 
Zakladateli byli pánové – učitel J. Brdíčko 
a obchodník D. Strašík. Odbor kromě pěších 
výletů spolupracoval s místním Okrašlova-
cím spolkem, pomáhal budovat lesní stezky  
v okolí bývalé sochy sv. Prokopa, stezky v Pe-
linách, lesní studánky nebo lávku v Hrádni-
kách. Provozoval noclehárnu a tzv. poptávár-
nu (turistické informace, mapy apod.) v ob-

chodech pana Strašíka, p. Landsmana 
a p. Deutschera. 
Za druhé světové války byla činnost přeru-
šena v roce 1940. Jezdilo se tajně, hlavně 
na Vysočinu. Po válce byl odbor obnoven v r. 
1956 jako součást tělovýchovné jednoty 
„Spartak“ Choceň s názvem „Odbor turistiky 
TJ Spartak – ČSTV“.
Hlavními organizátory byli p. Doležal, p. Bal-
car, p. Morávková, p. Poláček, p. Halásková  
(oddíl mládeže – TOM), p. Balcarová, 
p. Martínková.
Od roku 1958 za vedení p. Volfa je klub velmi 
aktivní. Provádí pěší turistiku v Čechách 
i na Slovensku. Plní výkonnostní třídy. 
Rozmach cykloturistiky je orientován i na jíz-
dy do zahraničí, kde nás reprezentují Mistři 
turistiky odb. Choceň – p. Doležal a Šindlarl.
Po roce 1975 nastoupila do vedení klubu 
mladší generace. V předsednictví se postup-
ně vystřídali p. ing. Král Jan, ing. Jasan Jiří 
a od roku 1985 do r. 2013 p. Zámečník Ladi-
slav. V r. 2014 převzal funkci předsedy Dlou-
hý Roman.

JINÉJINÉ  
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Aktivní cvičitelé v těchto letech 
byli a jsou: p. Volf Josef, Halásko-
vá Naděžda, Svoboda Lubomír, 
Uberhuber Pavel, Matějka Jan, 
Zemanová Líba, Král Jan, Jasan Jiří, 
Netušil Miloš,  Zámečník Ladislav, 
Voříšková Anna, Dlouhý Roman,  
Nepraš Jiří.
Činnost klubu se zaměřuje na pěší výlety 
po okolí, náročnější turistiku – přechody čes-
kých a slovenských hor. Dále lyžařské pře-
jezdy  hor na běžkách (Velká Fatra, Jeseníky, 
Krkonoše, Orlické hory).
Jako specialita se organizovala jeskyňářská 
turistika v Moravském krasu do nepřístup-

ných jeskyní za doprovodu  
místních jeskyňářů. Organizuje 
p. Uberhuber.
Rozvíjí se cykloturistika a mototu-
ristika. Organizuje  Pavel Uberhu-

ber a Ladislav Zámečník. Na činnos-
ti klubu měli oba velké zásluhy.

Bohužel Pavel Uberhuber již není mezi námi. 
Čest Jeho památce.

Jitka Stráníková

JINÉJINÉ  
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Podnikavé ženy
V Chocni vzniká nový spolek žen, které pod-
nikají, nebo by rády začaly. Kreativních 
a podnikavých žen z Chocně a okolí je už 25! 
Zatím se potkáváme neformálně, ale uvidí-
me, co přinese čas a potřeby.
Naše členky se věnují marketingu, právu, 
personalistice, sociálním činnostem, osob-
nímu rozvoji, designu, masážím, květinám, 
kreslení, vaření, módě nebo tvorbě různých 
kreativních věcí, např. batohy, tašky, trika, oz-
doby. Jak vidíte, záběr máme široký a ničemu 
se nebráníme.
Co nám spolek přináší? Vzájemně se podpo-
rujeme, spolupracujeme a sdílíme různé tipy 
na první či další kroky v podnikání. Spojuje 
nás radost z tvoření, zájem o kvalitu, udrži-
telnost a lokální výrobky a služby.
Co může spolek přinést vám? Zjistíte, jaké 
šikovné ženy jsou ve vašem okolí a jak jejich 
výrobky či služby mohou být užitečné i pro 
vás.

Můžete se těšit, že se vám na tomto místě 
každý měsíc jednotlivé ženy představí. Ně-
které budete moci potkat na choceňských 
trzích, kde plánujeme jeden společný stánek.
Máte pocit, že jste podobného ražení jako 
my? Přidejte se k nám!
Pošlete žádost na https://www.facebook.
com/groups/1482148812166790 nebo napiš-
te e-mail na barboramartinkova@email.cz.
Za podnikavé ženy zdraví 

Barbora Martinková 

JINÉJINÉ  
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Osobní poděkování pracovníkům  
Orlického muzea v Chocni
Krásný den,
ráda bych tímto upřímně poděkovala za úžasnou domluvu a spolupráci všem pracov-
níkům Orlického muzea v Chocni. Jmenovitě panu Michalu Hofmanovi, paní Haně 
Vondrové a paní Ivetě Novákové. 
Děkuji za vaši ochotu, podporu a pomoc, kterou jste mi věnovali během příprav 
a i v průběhu mé 1. výstavy vysokovibračních energetických obrazů s kódy Nové Země 
– Milena Dea Art. Velmi si toho vážím. 
I díky vám a vaší vstřícnosti mělo prostředí výstavy jedinečné kouzlo a přineslo radost, 
klid a mír v srdci ne jednomu návštěvníkovi. 
Ještě jednou ze srdce děkuji a přeji mnoho příjemných chvil v Orlickém muzeu kaž-
dému, kdo do něj zavítá.

S vděčností Milena Klusoňová
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Choceň
Každý měsíc ve vašem zpravodaji naleznete 
informace o tom, co naši policisté v Chocni 
řeší. A vzhledem k tomu, že tisková uzávěrka je 
do 13. v měsíci, bude se jednat vždy o uzavřený 
uplynulý měsíc. Tentokrát pro vás tedy máme 
zprávy za březen 2022. A co se v policejním 
prostředí právě za uplynulý měsíc dělo? 
Kolegové během měsíce března evidovali 
celkem 93 událostí, z toho 5 trestných činů, 
86 přestupků a 2 čísla jednací. 
Nejčastěji se jednalo o přestupky v dopravě. 
V Chocni byly oznámeny čtyři dopravní ne-
hody, které naštěstí neměly žádné vážné 
následky. V rámci dohledu nad dodržováním 
pravidel silničního provozu kolegové nejčas-
těji řešili překročení nejvyšší dovolené rych-
losti v obci a neplatnou technickou kontrolu 
u vozidla. V případě, kdy je v provozu vozidlo 
bez platné technické kontroly, dopouští se 
protiprávního jednání jak řidič vozidla, tak 
i jeho provozovatel. Dále řidiči nerespekto-
vali zákaz držení v ruce nebo jiným způso-
bem telefonní přístroj, nepředložili doklady 
potřebné pro provoz a řízení motorového 
vozidla, nebyli za jízdy připoutáni bezpeč-
nostním pásem nebo nerespektovali doprav-
ní značení. Většinu těchto prohřešků policis-
té vyřešili na místě udělením pokuty. Dva 
řidiči řídili svá motorová vozidla pod vlivem 
alkoholu. Naměřené hodnoty byly u obou 
nižší než jedno promile alkoholu v dechu, 
takže policisté jejich jízdu oznámili přísluš-
nému správnímu orgánu. Řidičům teď hrozí 
zákaz řízení v délce až dvanáct měsíců a po-
kuta až do výše 50 tisíc korun. 

Přestupků se ale nedopouštějí jen řidiči. 
V pátek 18. března na vlakovém nádraží de-
větadvacetiletý muž pod vlivem alkoholu 
narušoval veřejný pořádek, ohrožoval svůj 
život a zdraví a nereagoval na výzvy policistů. 
Ti ho následně zajistili a převezli na protial-
koholní záchytnou stanici. Jiný muž zase 28. 
března v silné opilosti ležel na zemi v prosto-
ru parkoviště pro osobní vozidla. I on byl po-
licisty zajištěn a převezen na záchytku. Jed-
nání obou mužů bude teď řešit správní orgán. 
Co se týká trestných činů, jedná se například 
o podezření ze spáchání trestného činu vý-
tržnictví, ublížení na zdraví nebo nebezpeč-
ného vyhrožování. Jeden z případů se stal 
ve tři hodiny odpoledne v pondělí 21. března, 
kdy na veřejně přístupném místě v ulici T. G. 
Masaryka měla žena povalit na zem nezleti-
lou osobu, kopat do ní a způsobit jí zranění. 
Když osoba volala o pomoc, slyšela to její 
matka, která na místo přiběhla. Tímto i další-
mi případy se policisté zabývají.  
Jedna z událostí se stala v pondělí 14. března, 
kdy kolegové přijali oznámení o údajně po-
matené osobě pohybující se ve výtahové 
šachtě v místním hotelu. Po příjezdu na mís-
to kolegové zjistili, že žena asi opravdu není 
psychicky v pořádku a zavolali na místo rych-
lou záchrannou pomoc, která si ženu odvez-
la do nemocnice. Následně zjistili, že došlo 
k poškození elektrického zařízení ve strojov-
ně výtahu. Kdo tuto škodu způsobil, policis-
té nyní zjišťují.  

por. Mgr. Dita Holečková,
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

  

Jak to bude dále s dálnicí D35?
Ačkoliv hlavním tématem choceňské dopra-
vy je nadcházející oprava mostu přes řeku 
Tichou Orlici, stále více obyvatel se zajímá 
také o stavbu dálnice D35. Mnoho Choceňá-
ků si zajisté už vyzkoušelo jízdu po nedávno 

otevřeném novém úseku z Opatovic 
do Časů, který citelně zkrátil cestování 
do Prahy či obecněji na západ. Pozitivní re-
akce na nový úsek převažují a zákonitě se 
nabízí otázka, jak pokračuje příprava dalších 

JINÉJINÉ  
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částí „pětatřicítky“? Zde je přehled, který po-
píše jednotlivé úseky, které zbývá dokončit 
v Pardubickém kraji. Začněme tím, co se již 
buduje. Ještě lepšího napojení na dálniční síť 
se dočkáme v prosinci, kdy má být zprovoz-
něný úsek Časy-Ostrov (přesně 22. 12.) v dél-
ce 14,7 km. Na D35 se poté dostaneme nej-
rychleji přes Sruby, Dobříkov a Zámrsk. Bo-
hužel krajské silnice vedoucí k budoucí 
dálnici jsou v bídném stavu. Jejich oprava se 
nyní nechystá, a to i přesto, že půjde několik 
let o nejkratší spojení, které využije většina 
řidičů.
Dálnice tedy před Vánocemi skončí zatím 
u Ostrova, za nímž je v různém stádiu přípra-
vy dalších sedm úseků v celkové délce 
77,6 km. Za Ostrovem následuje 7 km dlouhý 
úsek končící před Vysokým Mýtem. Přípravu 
stavby zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD), které chce ještě do konce prázdnin 
požádat o stavební povolení. Také již běží 
výběrové řízení na samostatnou stavbu tu-
nelu Homole, který povede pod nynější I/17 
(silnice ze Zámrsku na Chrudim) u Vraclavi. 
Tunel vznikne dříve, nicméně i tak se mají 
obě stavby začít stavět v roce 2023. To platí 
též o úseku kolem Mýta směřujícího dále 
ke Džbánovu (6 km), kde ŘSD na konci břez-
na požádalo o vydání stavebního povolení. 
Vydání má na starost Ministerstvo dopravy. 
Zatím se vykupují potřebné pozemky, kte-
rých mělo ŘSD v březnu 53%. Stejné číslo je 
i u vlastnictví pozemků na navazujícím úseku 
Džbánov – Litomyšl (7,6 km). Tam hodlá ŘSD 
podat žádost o stavební povolení nejpozdě-
ji do konce června. Zahájení stavby se plánu-
je též na rok 2023. Pokud by tedy plány vyšly, 
bude se příští rok v blízkém okolí Chocně 
naráz stavět přes 20 km dálnice.
Poté bude kvůli problémům v přípravě 
na D35 mezera, a to kolem Litomyšle. Zde je 
příprava úseku Litomyšl-Janov ve skluzu, je-
likož se teprve projektuje společná doku-
mentace pro územní a stavební řízení. Bez ní 
nelze zahájit ani výkupy pozemků. Přesto 
plánuje ŘSD zahájit 10,4 km dlouhý úsek ko-
lem Litomyšle v roce 2024. Naopak za Lito-

myšlí se lidově řečeno kopne do země nej-
dříve. V nejbližších týdnech totiž začne ar-
cheologický průzkum na úseku 
Janov-Opatovec (11,8 km). Zde jsou výkupy 
nejdále (72%) a Ministerstvo dopravy již vy-
dalo stavební povolení. Než vedle nynější 
I/35 začne stavba dálnice, vznikne u Opatov-
ce nový most na železničním koridoru. Ná-
ročná stavba mostu, pod nímž následně po-
vede dálnice, již začala. Na trase se také pro-
vádí skrývka ornice, takže při průjezdu 
po I/35 je jasně viditelné, kudy bude vedena 
stopa D35.
Posledním a nejdelším úsekem bude stavba 
mezi Opatovcem a Starým Městem (16,6 km), 
která zahrnuje i budoucí nejdelší dálniční 
tunel v ČR. Tunel Dětřichov dlouhý téměř 
4 km protne Mladějovský vrch, kde dříve pro-
bíhala těžba. Proto jsou potřebné důkladné 
geologické průzkumy. Nyní probíhá doplň-
kový průzkum, ale zároveň i výkupy. Začít 
stavět chce ŘSD v roce 2024. Uvedené ter-
míny jsou aktuálně platné, ale vzhledem 
ke stále složitému procesu a množství kroků 
vedoucích k zahájení výstavby nelze vylou-
čit, že nedojde k jejich posunu. Vývoj nadále 
sleduji a mohu v příštích číslech poskytnout 
další nové informace. 
Řadu Choceňáků nepochybně více zajímá 
stavba přivaděče (=obchvatu města), který má 
oproti přípravě dálnice výrazné zpoždění. 
Tuto stavbu připravuje Pardubický kraj, který 
je na informace ohledně přípravy stále velice 
skoupý. Brzy se to má změnit, ačkoliv to zá-
stupci kraje slibovali už před dvěma lety. Za-
tím poslední prezentovaný termín zahájení je 
rok 2025, ovšem ten je při složitosti procesu 
přípravy a náročnosti celé stavby již nyní ne-
reálný. Do příštího vydání se nicméně poku-
sím zjistit podrobnosti i k tomuto tématu.

Martin Švec, dopravní redaktor

JINÉJINÉ  
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Sbor dobrovolných hasičů Choceň 
Vás srdečně zve na 

 
Den otevřených dveří 
u příležitosti svátku 

Svatého Floriána 
 

Pátek 6. května 2022 od 9:00 hodin 
Hasičská  zbrojnice  města  Chocně 

 

 
 
 

Program: 
 
 

Ukázky činnosti mladých hasičů 
Výstava a ukázky techniky 
Výstava fotodokumentace 
Večer při živé hudbě 
 

Bohaté občerstvení zajištěno! 
 
 
 
 

Srdečně zvou pořadatelé. 
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Přeloženo na 16. 10. 2022
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Přeloženo na 16. 10. 2022
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Pozvánka k oslavě  
Svátku matek  
v neděli 8. května 2022  
od 15. hodin
  

Květen je měsíc, který nám nabízí mnoho výročí a svátků. Druhá  
květnová neděle, letos 8. května, patří již tradičně Svátku matek  
a další, následující neděle 15. května připomíná Den rodin. 
  

Svátek matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě  
a začal se poprvé slavit v naší republice v roce 1923 a to díky propagátorce 
Alici Masarykové.
Den rodin je vyhlášen od roku 1993 rezolucí OSN a odráží důležitost,  
kterou společenství připisuje rodinám jako základním jednotkám společnosti.
Myslím, že oba tyto svátky spolu neodlučitelně souvisí a patří k sobě. Krása 
mateřství a společenství rodiny přináší do života každého jednotlivce hodnoty 
lásky, úcty a vzájemného obdarování. Rodina je nepřekonanou a nepřekonatel-
nou institucí pro výchovu dětí.
Nejen v tento sváteční den by si každý měl připomenout úctu ke každodenní 
neviditelné péči matek o novou generaci, pěstovat smysl pro cenu dobrých 
vztahů mezi mužem a ženou a vytvořit ovzduší dobré vůle, které mnohdy 
postrádáme.
Každá maminka ví, kolik radostí, ale i starostí přibude s narozením dítěte.  
Život se doma jaksi změní a malý človíček si vydobude péči a pozornost  
celé rodiny. Maminka, tatínek, babička i dědeček, všichni obětují čas i pohodlí 
pro štěstí a splnění potřeb malého „trapiče“.
A proto je dobré se zastavit a poděkovat v tento svátek maminkám i babičkám 
za jejich lásku, laskavost, úsměv, trpělivost, ale i porozumění a vlídné slovo.
  

Zveme všechny maminky a babičky a jejich rodiny na již tradiční oslavu Svátku 
matek v neděli 8. května 2022 do amfiteátru farní zahrady v Chocni. 
Začátek programu v 15. hodin. 
  

Vystoupí soubor Hlásek, děti z mateřské školy Vostelčice 
s pásmem písniček a básniček.  
Od 15.30 nám zahraje MLADÝ  DIXIE a JUNIOR DIXIE 
pod vedením Františka Šantrůčka. 
Připraveny budou také soutěže pro maminky i děti a malé občerstvení. 
Srdečně zvu všechny maminky, babičky, celé rodiny na společné Srdečně zvu všechny maminky, babičky, celé rodiny na společné 
nedělní odpoledne.nedělní odpoledne.

Věra Luxová 
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Komorní smíšený sbor  
Cantus slaví 30 let
V roce 1992 začal poprvé zpívat při choceňské Základní umělecké škole sbor 
Cantus a během třiceti let sborem prošlo velké množství zpěváků, sbormistrů 
a dalších spolupracovníků od sólových hráčů po klavírní doprovazeče. Avšak 
– několik zakládajících členů stále v Cantusu zpívá! Koncert k třicátým naro-
zeninám sboru bychom rádi pojali jako setkání se všemi příznivci a také muzi-
kanty, kteří s Cantusem hráli a zpívali. Budeme se na vás těšit ve čtvrtek 19. 5. 
2022 od 18.30 na nádvoří zámku (v případě nepříznivého počasí v prostorách 
po Zámeckém knihkupectví, kde bude po koncertě pokračovat oslava u dobré-
ho jídla a pití).
Po dvou covidových letech (nebo jsem již ve třetím roce, jen to tak intenzivně 
nevnímáme?) a v době válečného konfliktu na Ukrajině není vždy člověku do zpě-
vu, ale nesmíme rezignovat na co nejplnohodnotnější život. Cantus se připravu-
je na výroční koncert a věříme, že budeme s vámi schopni oslavit naši třicítku 
v příjemné atmosféře!
Na viděnou a na slyšenou.

Jiří Kopecký, sbormistr Cantusu

 Vážení spoluobčané,
u příležitosti 100. výročí založení OBCE BARÁČNÍKŮ Choceň, bychom Vás 
rádi pozvali na výstavu, která se bude konat od 6. 6. do 11. 6. 2022, každý den 
od 9 do 12 hodin a od 13.30 do 17 hodin na Rychtě Choceň.

Budete se moci dozvědět něco z historie, ale rádi bychom také mezi 
námi přivítali nové zájemce o členství ve spolku.
Součástí naší akce bude 
rovněž výstava ručních prací.
Vstupné dobrovolné.  
Na Vaši návštěvu 
se těší Baráčníci Choceň
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KOUPÍM  
GRAMOFONOVÉ DESKY 

DO SVÉ ARCHIVNÍ  
SBÍRKY

Nesbírám vážnou hudbu, lidovky 
ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.

Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92  
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Brandýse nad Orlicí 

(Českých bratří 223)
nabízí k pronájmu

sborový byt 2+1 (57 m2).
Byt bude k dispozici od srpna 2022, 

může být využita i zahrada.
Kontakt: Jaromír Dobeš, 

tel.: 724 235 470

Nabízím víkendové krátkodobé hlídání 
dětí od tří let v domě se zahradou 

v Chocni. Tel. 603 524 980.
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CHOCEŇSKÝ ZPRAVODAJ  /  KVĚTEN 20226868

sobota 14. května  

New Folder Band
Beeton
Věneband 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO LOKÁLNÍMI PODNIKY

VSTUP 
ZDARMA

OSTRO
FESTC H O C E Ň

Ostrov za Kinem Máj
od 17 hod.


