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SRPEN 2018

Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany

Jako informaci pro chodce i všechny účastníky silničního provozu 
sdělujeme, že provoz semaforů ve městě u ZŠ Slatiňany je nastaven 
na dny pondělí až pátek. O víkendu signalizace v provozu není. Žá-
dáme občany, aby zde dbali zvýšené opatrnosti.

Ve čtvrtek 28. června 2018 se v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany uskutečnilo slavnostní zakončení školní docházky pro vychá-
zející žáky ZŠ Slatiňan spojené s předáním vysvědčení. Žáci 9. tříd 
se rozloučili se svými třídními učiteli a po prázdninách je čeká další 
životní etapa. Přejeme jim, ať do ní vkročí pravou nohou a ať je na je-
jich další cestě čeká hodně štěstí a úspěchů.

Ukončení školního roku

Provoz semaforů

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by 
doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám 
svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou 
knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si našli 
chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@
slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství 
výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách 
některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Woodová, Barbara – Vzdálená řeka
Nesbo, Jo – Macbeth

Měsíc s pěknou knihou

Na plovárně města Slatiňany byla před letošní letní sezonou vybudována 
dřevěná pergola.
První část projektu financovaného s dotace mikroregionu bude dokonče-
na příští rok. Pergola bude zakryta střechou a vybavena pro účely pose-
zení. Návštěvníkům plovárny, tak bude poskytnut prostor pobýt ve stínu 
v horkých letních dnech.

Podařilo se…

Solpersteine – Kameny zmizelých

Solpersteine česky také „kameny zmizelých“ jsou dlažební kost-
ky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí 
holocaustu a nacistického režimu.
Ve Slatiňanech budou tyto kameny vloženy do chodníku před 
domy židovských občanů, kteří žili v našem městě a stali se oběť-
mi hrůzných činů nacistického řádění. Akt položení kamenů pro-
běhne 15. srpna 2018 od 9 hodina zúčastnit se mohou i občané 
našeho města.
Dům čp. 117 (dnešní pekárna) na ulici T. G. Masaryka patřil ži-
dovské rodině Stránských. Pavel Stránský – obchodník s potravi-
nami, drogerií a lihovinami ve Slatiňanech zahynul dle některých 
zdrojů v Pardubicích, Helena Stránská našla smrt v Osvětimi.
V domě čp. 408 rovněž na ulici T. G. Masaryka (dnešní Podlahář-
ství Plotz) žila židovská rodina Hermanových. Gustav Hermann, 
Albína Hermannová a Ervín Hermann zahynuli v Osvětimi.



2

Rada města Slatiňany projednala
na 109. schůzi dne 25. 6. 2018

1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na zpracová-
ní projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slati-
ňany – Kunčí včetně autorského dozoru

2.  Individuální dotaci z rozpočtu města Slatiňany
3.  Podmínky provedení stavby: „I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. 

I/17 – Slatiňany“
4.  Zřízení služebnosti pro podzemní komunikační vedení ul. Vítěz-

ství
5.  Úpravu vrchního vedení nízkého napětí na pozemku parc. č. 384/1 

v kat. území Škrovád
6.  Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
7.  Úpravu projektové dokumentace – Přechod pro chodce u potravin 

Málek na ul. T. G. Masaryka – sil. I/37 Slatiňany
8.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2018 

Rada města Slatiňany projednala
na 110. schůzi dne 11. 6. 2018

1.  14. rozpočtové opatření 
2.  Smlouvu o poskytnutí účelového příspěvku

Od 1. června 2018 platí nová dávka ze systému nemocenského pojiš-
tění – tzv. dlouhodobé ošetřovné.
Nárok na tuto dávku bude mít pojištěnec nemocenského pojištění, který 
z důvodu péče o osobu vyžadující poskytování dlouhodobé ošetřova-
telské péče v domácím prostředí nemůže vykonávat zaměstnání. Nárok 
na ošetřovné bude mít pečující osoba po dobu až 90 dnů v témže případě 
ošetřování. 
Kdo může pečovat?
O příbuzného po hospitalizaci může pečovat široký okruh osob. Pokud 
splní ostatní podmínky nároku na tuto dávku, bude dlouhodobé ošet-
řovné náležet nejen nejbližším příbuzným (rodičům, prarodičům, dětem, 
sourozencům a jejich manželům nebo druhům), ale například i strýci 
nebo neteři ošetřované osoby, manželce nebo družce strýce nebo manže-
lovi nebo druhovi neteře. Široký okruh osob dovoluje rodinám svobodně 
se rozhodnout, kdo a jak bude dlouhodobou péči zajišťovat.
Kdo bude rozhodovat o tom, že je třeba celodenně pečovat?
O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového 
zařízení. Nárok bude vznikat v případě, trvá-li hospitalizace osoby zá-
vislé na péči alespoň 7 dní, a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat 
dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.
Bude možné se při pečování střídat s někým jiným z rodiny?
V průběhu 90 dnů nároku na dlouhodobé ošetřovné bude možné se stří-
dat v péči bez omezení, avšak pouze po celých dnech. Nebude možné 
se tedy střídat v rámci jednoho dne. Za dobu, po kterou nebude osoba, 
které je poskytováno dlouhodobé ošetřovné, pečovat o osobu vyžadující 
dlouhodobou péči (např. v případě hospitalizace ošetřované osoby), jí 
však dlouhodobé ošetřovné nenáleží.
Jaké doklady budou pro žádost o dlouhodobé ošetřovné potřebné 
a komu je pečující osoba doloží?
Na předepsaném tiskopise bude třeba předložit vyplněnou žádost a k ní 
připojit tiskopis, který vydal ošetřující lékař lůžkového zařízení o po-
třebě poskytování dlouhodobé péče, a zároveň připojen písemný sou-
hlas ošetřované osoby, aby o ní pečovala osoba žádající o dlouhodobé 
ošetřovné. Tato žádost bude zaměstnavatelem zaslána na okresní správu 
sociálního zabezpečení.
Co je nutné udělat, když potřeba péče pomine?
Pokud potřeba ošetřování pominula, rozhodne ošetřující lékař o ukon-
čení potřeby ošetřovatelské péče. Toto rozhodnutí se bude odesílat 
na okresní správu sociálního zabezpečení. Zaměstnanec oznámí tuto 
skutečnost svému zaměstnavateli a nastupuje zpět na své pracovní místo.
Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude automatické. Pokud 
zaměstnanec záměr pečovat o svého rodinného příslušníka zaměstna-
vateli oznámí, může zaměstnavatel poskytnutí pracovního volna odmít-
nout, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci 
sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout.
Zdroj: http://www.mpsv.cz

S ohledem na dosavadní výtěžnost sběrného dvora u vlakového ná-
draží ve Slatiňanech považujeme za nutné připomenout nejdůležitější 
pravidla využívání tohoto dvora:
-  dodržovat provozní dobu sběrného dvora (PO až PÁ od 6.00 

do 16.00, SO od 8.00 do 12.00 hod (pokud je možné využívejte 
spíše všední dny než sobotu),

-  prokazovat oprávněnost odložení odpadu na základě občanského 
průkazu,

- řídit se pokyny obsluhy dvora,
-  neodjíždět ze sběrného dvora bez zapsání evidence odložených dru-

hů odpadů,
-  neodkládat odpady vzniklé příbuzným a známým z okolních obcí 

a odpady z podnikání a
-  množství odkládaného odpadu by mělo odpovídat obvyklému 

množství běžné domácnosti

Pro posouzení uvádíme obvyklé průměrné roční množství nejčas-
těji dovážených druhů odpadů za domácnost. U většího množství 
odpadu bude od občana, který odpad do sběrného dvora přinese, 
prokazován původ odpadu.

Nebezpečné složky komunálního odpadu:
olej a tuk – 10 kg, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice – 10 kg, 
rozpouštědla – 10 kg, kyseliny – 5 kg, zásady – 5 kg, pesticidy – 10 kg, 
detergenty – 10 kg a fotochemikálie – 5 kg

Odpady ostatní:
pneumatiky – 4 ks, objemný odpad – 300 kg, již nepoužitelné oděvy 
a textilní materiály – 100 kg, biologicky rozložitelný odpad – 30 kg 
na jeden svoz, v období od 1. 11. do 31. 3. neomezeně (přednostně 
využívat kompostárnu ve Škrovádu), dřevo – 200 kg, zemina a kame-
ny – 100 kg a vyřazené elektrické a elektronické zařízení (televize, 
počítače, rádia, pračky, lednice, sporáky, vysavače a další elektrospo-
třebiče) – neomezeně, jedná se o zpětný odběr

S ohledem na vytíženost obsluhy a kapacitu sběrného dvora žá-
dáme občany, aby výše uvedená pravidla dodržovali, ale zároveň 
byli při návštěvě dvora trpěliví a ohleduplní. Děkujeme 

Bc. Petra Víšková

Rada města Slatiňany Pečovatelská služba informuje

Využívání sběrného dvora u vlakového nádraží
Průměrné roční množství odpadu na domácnost

Připomenutí termínu
Srazu absolventů základní školy a JUK Slatiňany (roč. 1953 a 1954) 
v restauraci U Zámku ve Slatiňanech dne 21. 9. 2018 – pátek – od 14 
hodin.
Na setkání se těší Marie Kyselová (Schmoranzová)

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 8. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Poděkování
Děkuji poctivé paní, která našla mojí peněženku a vrátila ji. Mrzí mě, 
že ji nemůžu osobně poděkovat. M. Březinová.
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Sportovně založení pejskaři 
zpozorněte!

Zveme Vás na 4. ročník lehce populárně 
naučného dog – maratonového závodu 
Panstvím knížete Auersperga … nejen 
se strakáčem, který se koná 6. října 2018 
ve spolupráci s KČT odbor Slatiňany a pod 
záštitou města Slatiňany.
Dog – maraton? … pro nezasvěcené zní toto 
slovní spojení „až moc sportovně“, ale věřte, 
není se čeho obávat!
Naše akce je pro všechny, kteří mají rádi 
turistiku a mají podobně smýšlejícího chlu-
páče!
Kdy? Kde? Co ? A jak?
Jak je již zmiňováno výše, závod se koná 
v sobotu 6. října. Start i cíl – plovárna ve Sla-
tiňanech. Budou pro Vás připraveny tři tra-
tě. Dvě soutěžní – rozdělené na kategorie 
a jedna nesoutěžní, jen tak pro radost. Sou-
těžní DM (dog – maratonová) pro trénované 
se bude pohybovat kolem 47 km, soutěžní 
TOUR (turistická) pro zdatné turisty, bude 
mít cca 26 km a trasa nesoutěžní MINI bude 
do 10 km. Poslední jmenovaná je určená pro 
výletníky, pro rodiny s dětmi, pro seniory lid-
ské i psí prostě pro všechny, kteří mají rádi 
pohodové procházky. Většina tras povede 
po turistických značeních. Cesty neznačené 
budou podrobně popsány v itineráři. Itine-
rář s popisem cesty a mapu s vyznačenou 
tratí obdrží každý na startu. Budete putovat 
po blízkém i vzdálenějším okolí Slatiňan, 
budete procházet zajímavými místy, přírod-
ními i architektonickými památkami na kte-
ré Vás v itineráři upozorníme. Pro kontrolu 
Vaši i naši Vás na cestě neminou kontrolní 
body s otázkami, vyplývajícími z daného 
místa. Každý dvounohý i čtyřnohý účastník 
si odnese krom příjemného znavení a kupy 
zážitků i drobné dárky a dobroty.
Tak co? Jste nalákáni? V tom případě se 
na „Aušperka“ nezapomeňte přihlásit 
do 31. srpna! Další, podrobnější informace 
a podmínky závodu najdete na našich strán-
kách:
https://panstvim-knizete-auersperga.web-
node.cz/
…. a v říjnu na plovárně na viděnou !

Za organizátory Erika Fiantová

Vážení spoluobčané, v několika následují-
cích týdnech bude probíhat torzifikace od-
umřelých stromů v Třešňovce. Dojde k od-
stranění odumřelých větví, které by mohly 
pádem ohrožovat bezpečnost návštěvníků, 
a budou ponechány pahýly. Na těchto stro-
mech lze již nyní pozorovat práci ptactva 
a vletové otvory hmyzu a právě pro tyto 
skupiny organismů a i pro řadu dalších bu-
dou torza v Třešňovce ponechána.
 OVŽP

Třešňovka ve Slatiňanech
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Vzpomínka na Libora
Až umřu, nic se na tomto světě nestane a ne-
změní,
jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ránu 
květiny,
tisíce umřeli, tisíce se mnou umrou, tisíce 
na smrt jsou znavení,
neboť v smrti a zrození nikdo nezůstal jediný.

(Jiří Wolker, Umírající – úryvek)

26. června mnohé z nás zasáhla velmi smut-
ná zpráva. Ve věku 54 let zemřel skvělý ka-
marád LIBOR BLAŽEK. Přestože už mno-
ho let bydlel v Nasavrkách, ve Slatiňanech 
měl kořeny a především množství přátel. Asi 
nebudu moc přehánět, když řeknu, že Libor 
u poloviny Slatiňáků pracoval na zahradě, 
sekal trávu, staral se o keře, sázel kytky, pro-
řezával nebo kácel stromy. V tom byl sku-
tečný mistr. Tisíckrát byl vysoko v koruně 
a s obrovskou jistotou uřezával větev za vět-
ví a po kouscích celý kmen, aby nic nepo-
škodil, na stromě se pohyboval s jistotou ve-
verky. Ale toho osudného dne se někde stala 
chyba. Nejspíš byl příliš unavený, bolela ho 

záda, něco ho trápilo, zkrátka ten den mu ne-
bylo souzeno ze stromu slézt jako jindy.
Nechal tu po sobě nejen rodinu včetně synka 
Liborka, ale také stovky přátel. Však na po-
sledním rozloučení, které se konalo v lese 
u Nasavrk bylo nejméně pět set lidí.

Libor býval v mládí výborným atletem. 
Běhával 400 m a ve zralejším věku přešel 
na dlouhé tratě. Smutek tak zavládl mezi 
atlety z mnoha míst. Byl také vynikajícím 
fotografem. Vystudoval fotografickou školu 
a jeho fotky, vesměs z přírody, mají punc té 
nejvyšší kvality. Měl několik samostatných 
výstav, ale poslední roky se mu už na focení 
nedostávalo času. Alespoň však fotografic-
ky zdokumentoval 15 let Laskavých veče-
rů. V kronikách tak je od něho několik tisíc 
snímků. Smutek tak zasáhl kamarády foto-
grafy i návštěvníky Laskavých večerů.
Smutní jsou skauti. Byl členem oddílu Ma-
kom a nevynechal žádnou akci. Smutní jsou 
„studenti“ 1. slatiňanské pomocné univerzi-
ty, kde za pět let její existence nevynechal 
snad žádnou přednášku. Smutní jsou všichni, 
kterým Libor nějak pomohl, a že jich bylo! 
Odešel člověk, po kterém zůstane díra. Byl 
naprosto nekonfliktní, s každým dokázal vy-
jít po dobrém, vždy se uměl usmívat, i když 
někdy míval velké bolesti. Všem, kteří ho 
znali, bude chybět.

zdeněk jirásek

N E K R O L O G

Naši malí spoluobčané si jistě již dávno všimli, že v televizní stanici určené malým divákům „Déčko“ je něco jinak. Ovečky, které s dětmi 
každé ráno vstávaly a večer je ukládaly do postelí, se ztratily!
Ale už se povedlo vypátrat, co se stalo...
Na cestě k řece (přes, kterou musí každé ráno a večer přeskakovat) se ulomila směrová cedulka a ovečky se tak vydaly špatným směrem – 
do „našeho“ světa.
Tady se rozutekly do míst, kde je něco zaujalo. Některé tady objevují zámky a hrady, jiné zamířily do muzeí nebo například na krásná místa 
přírodních památek. Některé se také zatoulaly do informačních center – a jedna z nich zůstala i u nás ve Slatiňanech...
A protože na konci léta slaví „Déčko“ již 5. narozeniny, byla by škoda, kdyby oslava musela proběhnout bez zatoulaných oveček. Je tedy 
na vás děti, abyste pomohly ovečky vrátit zpět na televizní obrazovky! Pokud budete chtít pomoci, musíte navštívit alespoň 3 místa, kde se 
ovečky schovávají a kde získáte unikátní kód každé ovečky (takže na viděnou také v našem „íčku“ ). Kódy po registraci vložíte na stránky 
www.sezenteovecky.cz a jako bonus budete i soutěžit o krásné ceny. Čím více oveček do 31. 8. 2018 seženete, tím větší oslava proběhne!
Bližší informace o soutěži se dozvíte na televizní obrazovce „Déčka“, na stránkách www.sezenteovecky.cz nebo v našem infocentru (kde 
rovnou dostane první kód naší ovečky + malý dárek).
Věříme, že se společně s ostatními dětmi vydáte ovečky hledat, aby ani jedné oslava neutekla!
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Základní kameny veřejných budov evokují poslední funkční období prezidenta T. G. Masaryka
V článku si povšimneme dvou veřejných staveb, a to sokolovny 

a evangelického kostela, postavené za I. republiky, existují v období 
let 1918–39.
Sokolovna
Na obr. č. 1 je foto z roku 1996 po obnově fasády, kterou objekt získal 
po více než šedesáti letech, čímž opět vynikl vzhled sokolovny jaký 
měla za nosvostavby. Za totality byla budova v majetku TJ Spartak, 
protože Sokol v té době oficiálně neexistoval.

Základní kámen sokolovny byl vsazen do zdiva 8. září 1935. 
Vidíme to na obr. č. 2 a stalo se tak za asistence starosty Sokola 
Josefa Bednáře v typickém stejnokroji spolu s dalšími účastníky této 
tělocvičné jednoty, samostatně je desce na obr. č. 3.

Jistý komentář si zaslouží i malá pamětní deska věnovaná Aloisi 
Jiroušovi, mistru zednickém a tesařském, který sokolovnu vystavěl. 
(obr. č. 4). Je umístěna v levém vchodu vpravo.

Sokolovnu vyprojektovat Gustav Schmoranz (1896–1967), jenž 
ve Slatiňan stavěl od roku 1924, respektive podnikal jako stavitel 
a architekt z rodinného domku čp. 21 na křižovatce.

Sokolský památník z roku 1936 uvádí, že na pracích betonář-
ských, zednických a tesařských participoval spolu a A. Jiroušem, 

přičemž oba byli aktivními členy Sokola.
Nadšení sokolstva při stavbě svého chrámu sportu patří rozhod-

ně ke kladným stránkám mezilidských vztahů. Důvod, proč nebyl 
Gustav Schmoranz rovněž uveden na pamětní desce s Jiroušem byl 
prý jakýmsi projevem nedorozumění. Ve skutečnosti to byla zášť 
za celoživotním dílem jeho slavného dědečka Františka Schmoranze 
(1839–1902), potažmo rodu Schmoranzů vůbec, v dalším pokolení 
ve své profesi působící.

Ještě doplňujeme, že slavnostní otevření sokolovny se konalo 
12. 7. 1936.

Evangelický kostel (obr. č. 5)
Výstavbu funkcionalistického chrámu s malou věžicí pro evangelíky 
vyznačuje základní kámen na pravé straně zvýšené plošiny vstupu 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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do svatyně. Je datován dnem 10. 3. 1935 a byl usazen k příležitosti 
85. narozenin T. G. Masaryka (obr. č. 6).

Evangelíci se nedopustili nemilé faux pas jako sokolové. Levá 
pamětní deska připomíná, že kostel projektoval a postavil Antonín 
Dostál ze Slatiňan (obr. č. 7).

Otevření kostela se konalo 22. 7. 1935 za velké účasti věřících 
Českobratrské církve evangelické. Byl připraven k pastorační službě 
duchovních této církve.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil

Byla to historie bohatá a dlouhá, pro dnešní obyvatele Trpišova 
možná i překvapivá. Již v únoru l900 byla sehrána místními ochot-
níky v hostinci u Vašků č. p. 4 (později hostinec p. Ročně) fraš-
ka Johanna Nepomuka Nestroye „Zlý duch – Lumpácivagabun-
dus“ pod vedením řídícího učitele školy ve Svídnici p. Antonína 
Motyčky. Do r. l914 a poté v letech l920–l941 bylo divadelních 
představení nepočítaně. Pouze namátkou názvy některých z nich: 
Dědkův kalmuk, Staří blázni, Bílá myška, Směry života, Zmatek 
nad zmatek, Románek na horách, Kometa Hanzelínova, Rozmysli 
si Mařenko, V českém ráji, Utrpením ke štěstí, Celá ves se směje, 
Za cizí hříchy, Naše věrné milování, Jedenácté přikázání. Prostě 
žádané kusy k obveselení i zamyšlení. Pan Adolf Černoch, trpi-
šovský rodák (z č. p. 5) a později po dobu 36ti let učitel a řídí-
cí učitel ve Svídnici, výborný pedagog, znalec kultury a umění, 
dovedl zdejší ochotníky z řad hasičů, dělnické tělocvičné jednoty 
a jiných spolků k vysoké herecké úrovni. Od třicátých let se v re-
žijní činnosti střídal s dalším svídnickým učitelem, p. Rudolfem 
Ságlem. Divadelní představení byla pro velký zájem opakována, 
vždy vyprodána. 
Jedno z nich bylo často a je dosud vzpomínáno. Byla to „Vojnarka“ 
Aloise Jiráska, sehraná 1. 6. 1941, opakovaná 8. 6. 1941, opět v režii 
A. Černocha. Představení bylo uvedeno v dobových krojích, krás-
ných kulisách v sále hostince u Tomišků (kde se od r. 1934 hrálo již 
trvale). Hasičský sbor, který se měrou nemalou na pořádání a zdaru 
představení podílel, nechal pro vzpomínku všem účinkujícím vyho-
tovit fotografie, které jsou dodnes s plakáty na toto představení v tr-
pišovských rodinách uchovány. V souvislosti s představením je také 
často vzpomínáno hereckých výkonů p. Ladislava Straky, p. Viléma 

Straky, p. Viléma Škvrňáka a p. Marie Kolkové – představitelky Voj-
narky. 
Posledním divadelním představením trpišovských ochotníků byla hra 
„Ležáky“ uvedená ve dnech 21. a 28. 7. l946 při oslavách ukončení 
elektrifikace obce v přírodě, v místě zvaném Ve stráni.
Nutno také připomenout známou trpišovskou kapelu pana Josefa Do-
ležala z č. p. 5 (v plném obsazení dvacetičlennou!), která se po dlou-
há desetiletí podílela na všech kulturních akcích v obci. Pro své kva-
lity hrála také v širokém okolí, Chrudimi, Pardubicích, na sokolských 
sletech v Praze. Činnost této kapely, stejně jako maškarní průvody 
pořádané hasiči, četné plesy a v širokém okolí známě posvícenské 
zábavy stojí za samostatné ohlédnutí.
Děkuji za milou ochotu, se kterou mi poskytují informace trpišov-
ským pamětníkům, zejména rodině Strakových. Jakoukoli informaci 
ke zmíněné Doležalově kapele přijmu s povděkem. 

JUDr. Hana Mikanová

Fotografie:
Všichni účinkující „Vojnarky“, řídící učitel A. Černoch sedící upro-
střed
Kapela p. Josefa Doležala v plném obsazení, kapelník sedící upro-
střed

Prameny:
Archiv rodiny Strakovy z Trpišova
Josef Vašák: „60 let požárního sboru Trpišov“, l969
Archiv H. Mikanové – záznamy vzpomínek pamětníků

Historie ochotnického divadla v Trpišově

Obr. č. 6

Obr. č. 7
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Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vy-
hrajte kolo! Letos jsme připravili 15 cyklotras, abyste se na krásy 
kraje podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky, s brus-
lemi na nohách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny 
s dětmi, na těch nejtěžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. 
Nemusíte absolvovat celé trasy, nemusíte jet na kole – stačí ulovit 
tři razítka a jste v losování o 20 atraktivních cen!

Jak soutěžit?
Získejte razítka alespoň do třech políček na konci Vandrovní knížky 
na některých z 15 vybraných cyklotras. 
Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde dostanete do své Van-
drovní knížky razítko. Do každého políčka stačí získat jedno razítko. 
Soutěž se koná od 1. 4. do 14. 10. 2018.
O co se hraje: 
1. cena › HORSKÉ KOLO MERIDA
2. cena ›  VÍKENDOVÝ POBYT pro dvě osoby na dvě noci 

v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli
3. cena › CYKLISTICKÝ BATOH MERIDA
4. cena › CYKLISTICKÝ DRES MERIDA

5.–6. cena › CYKLISTICKÁ PŘILBA MERIDA
7. cena › CYKLOCOMPUTER
8. cena › STOJANOVÁ PUMPA
9.–10. cena › SADA CYKLONÁŘADÍ A OSVĚTLENÍ
11.–20. cena ›  DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY A VSTU-

PENKY na vybrané kulturní, společenské a sportov-
ní akce v Pardubickém kraji

Jak vyhrát 
Každá Vandrovní knížka s alespoň třemi nasbíranými razítky musí 
být řádně označena jménem soutěžícího, korespondenční adresou, 
mailovou adresou a kontaktním telefonem. Odstřihněte vyplněnou 
zadní stranu Vandrovní knížky a zašlete ji na adresu Destinační 
společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02 
nejpozději do 19. 10. 2018. Vyplněné Vandrovní knížky mohou být 
zasílány i elektronicky (naskenované nebo vyfocené), a to na adresu 
cyklopecky@vychodnicechy.info. Z doručených Vandrovních knížek 
bude vylosováno 20 výherců, kterým budou předány ceny. Výherci 
budou o vyhlášení včas informováni.
Detailní informace k celé soutěži najdete také na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky


