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(tisková zpráva) 
 
Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko po slavnostním otevření nového úseku 
cyklostezky uspořádal v pátek 11. září 2009 osmý ročník Dne regionu, který je 
tradičně spojen s cyklojízdou starostů členských obcí a měst. Každým rokem region 
na svých dnech představuje činnost za uplynulé období, turistické atraktivity a další 
zajímavosti. Letos se zaměřil na dva ze tří hradů na území regionu a domov pro 
osoby se zdravotním postižením.  
Akce odstartovala za asistence člena Rady Pardubického kraje zodpovědného za 
cestovní ruch Miroslava Stejskala a místostarosty města Česká Třebová Dobromila 
Keprta ve 13.30 hod. z náměstí v České Třebové. S přáním vydařeného počasí a 
mnoha bezpečných kilometrů vyjel třicetičlenný peloton po cyklostezce do Ústí nad 
Orlicí. Na Mírovém náměstí jej očekávala početná skupina cyklistů v čele 
s předsedou Regionu Orlicko – Třebovsko Lubošem Bäuchelem a společně všichni 
na kolech zamířili na hrad Lanšperk. V podhradí je očekával jednatel Sboru pro 
záchranu hradu Lanšperka a místní patriot Radim Dušek a provedl téměř stovku 
účastníků Dne regionu „svým hradním panstvím“. Po hradním pánovi nastoupili 
šermíři historické skupiny Lucrezia z Dolní Dobrouče se svým příběhem válečných 
šarvátek a soubojů.  
Z Lanšperka cyklisté pokračovali přes Valdštejn, rybník Šušek a Písečnou na hrad 
Žampach. Pod hradem se k účastníkům připojili také náměstek hejtmana 
Pardubického kraje Roman Línek a starosta obce Žampach Jaromír Zahrádka a 
společně si za perfektního výkladu Mgr. Cejpové prohlédli charakteristický zalesněný 
vršík se zbytky hradebních zdí. Poté sestoupili do zámeckého areálu v obci. 
Cílem letošní cyklojízdy byl Domov pod hradem Žampach, zařízení Pardubického 
kraje pro osoby s mentálním postižením. Účastníky v cíli přivítal ředitel Domova pod 
hradem Luděk Grätz a v kapli sv. Bartoloměje je seznámil s historií, vývojem a 
současností zařízení a přilehlého arboreta. Účastníky regionální akce přijel do 
Domova pod hradem pozdravit také Petr Šilar, radní Pardubického kraje zodpovědný 
za neziskový sektor. V přírodních prostorách zámeckého parku u zahradního altánu 
pokračoval program od 18.30 hod. koncertem kapely Tiché Wody, setkáním starostů 
členských obcí a příjemným občerstvením Domova pod hradem.  
Region Orlicko – Třebovsko oslavil svůj svátek jako cyklistická velmoc, představil 
nová zajímavá místa, výsledky mnohaletého úsilí obětavých lidí a nabídl inspiraci 
k dalším výletům.  
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